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A harcot, amelyet õseink vívtak,
Békévé oldja az emlékezés
S rendezni végre közös dolgainkat,
Ez a mi munkánk, és nem is kevés.
József Attila: A Dunánál

Lupta ce bunii noºtri o purtarã
în pace s-o prefacem pe deplin,
sã ne-aºezãm a rânduiala þara,
asta ni-i treaba, ºi-ncã nu-i puþin.
József Attila: La Dunãre,
trad. Gheorghe Moldovan

Dr. Budaházy ªtefan (1941 – Oradea), farmacist primar. ªcolile primare ºi medii le-a urmat în oraºul
natal. Bacalaureatul l-a susþinut în anul 1959, în ultima clasã clasicã a Liceului nr. 4, urmaºul vestitului
Gimnaziu al ordinului Praemostratens. În acelaºi an
a susþinut cu succes examenul de admitere pentru
Facultatea de Farmacie din cadrul Institutului de
Medicinã ºi Farmacie Cluj, unde a fost licenþiat în
1964. Dupã trei ani de activitate obligatorie în provincie, între anii 1968–2000 a lucrat la farmacia
Spitalului CFR din Oradea. Din anul 2000 a deschis
propria farmacie, unde activazã ºi azi.
Dincolo de munca din oficinã s-a preocupat ºi de
activitate ºtiinþificã. A prezentat aproape o sutã de
lucrãri ºtiinþifice ºi referate, dintre care în jur de 30
au apãrut în reviste de specialitate, în volumele unor
conferinþe ºi congrese. Ca un corolar al acestei preocupãri, între anii 2003–2007 ºi-a pregãtit teza de doctorat, pe care a susþinut-o în tema Contribuþii la istoria
farmaciei orãdene. Alte teme care l-au pasionat: posibilitãþile ºi avantajele administrãrii unui dezinfectant
urinar pe cale rectalã, muzeele farmaceutice europene
etc. Pânã în przent i-au apãrut trei volume de istoria
farmaciei ºi o carte cu impresii de cãlãtorie.
În anul 1998, Organizaþia Mondialã a Medicilor
Esperantiºti (UMEA) i-a acordat „premiul UMEAShinoda”, pentru „activitatea ºtiinþificã în limba
esperanto”. În 2006 a fost decorat cu „medalia
Alexandru Ionescu-Matiu” (bronz), „pentru activitatea
de istoria farmaciei”. La fel s-a justificat ºi acordarea
„premiului Spielmann József”, în anul 2009. Tot în acelaº
an i-a fost înmânatã placheta memorialã a centenarului
UMEA.

Dr. Budaházy István (1941 –
Nagyvárad), fõgyógyszerész.
Elemi- és középiskoláit szülõvárosában végezte és 1959-ben
az egykori híres Premontrei
fõgimnázium jogutódjaként mûködõ 4. számú Líceum
utolsó klasszikus osztályában érettségizett. Még abban
az évben sikeresen felvételizett a Kolozsvári Orvos- és
Gyógyszerészeti Intézet Gyógyszerészi karára, ahol
1964-ben diplomázott. A három évi, kötelezõ, vidéki
tevékenység után 1968 és 2000 között a nagyváradi
Vasúti kórház gyógyszertárában dolgozott. 2000-ben
saját gyógyszertárat nyitott, ahol a mai napig is tevékenykedik.
A patikai munka mellett tudományos tevékenységet is folytatott. Közel száz tudományos dolgozatot
és referátumot mutatott be, amelyekbõl mintegy 30
jelent meg szaklapokban, kongresszusok, konferenciák
köteteiben. Számtalan ismeretterjesztõ és egészségnevelõ
cikk szerzõje. Ezek megkoronázásaként 2003 és 2007
között megfogalmazott téziseinek megvédésével doktori
címet szerzett, Adalékok a nagyváradi gyógyszerészet
történetéhez témában. Más kutatási területei: egy hugyútifertõtlenítõ anyag rektális adagolásának lehetõségei és
elõnyei, európai gyógyszertári múzeumok stb. Eddig
három gyógyszerészettörténeti kötete és egy útleírásokat
tartalmazó könyve jelent meg.
1998-ban az Eszprerantista Ovosok Világszövetségének (UMEA) „UMEA-Shinoda” díjával tüntették ki,
„az eszperantó nyelvû tudományos tevékenységéért”,
2006-ban megkapta az „Alexandru Ionescu-Matiu érem”
bronz fokozatát, a gyógyrészettörténeti munkásságáért.
Hasonlóan indokolták 2008-ban a „Spielmann József díj”
odaítélését is. Szintén ebben az évben vehette át az
UMEA centenáriumi emlékplakettjét.
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CUVÂNT ÎNAINTE

În ultimii 18–20 ani, de când mã ocup în mod sistematic de istoria farmaciei generale, dar
mai ales de cea localã, m-am strãduit sã colecþionez orice obiect sau document, care oferã
informaþii în temã, spre a le studia, a le prelucra. Au fost între acestea etichete centenare de
farmacie sau de ulei de plajã ºi de parfum, procese verbale de inspecþie, cãrþi vechi de
specialitate, fotografii ºi colecþii de reþete. Aceste obiecte, toate, pot „povesti” ceva despre
farmaciile unei perioade sau ale unui aºezãmânt sau regiune, tradiþiile farmaciilor. Dar ºi
despre reþetele dominante acolo ºi/sau despre pregãtirea corpului farmaciºtilor sau a unui
membru al „breslei” ºi despre ataºamentul lor faþã de profesie, despre cariera lor.
Ceea ce priveºte materialul care stã la baza acestui studiu, în mod identic l-am adunat
timp de mai mulþi ani, bucatã cu bucatã. Sunt documente primite cadou, altele mi s-au dat
împrumut pentru studiere ºi prelucrare, iar altele mi-au fost trimise prin poºta electronicã,
cunoscând interesul meu faþã de asemenea „vechituri vorbitoare”. În ultima perioadã, am
simþit, cã s-au adunat suficiente documente ºi cã meritã sã încep studierea lor mai aprofundatã.
O trãsãturã comunã a documentelor, ce urmeazã sã fie prezentate ºi adunate într-un
buchet, este cã toate provin din prima perioadã a Universitãþii Maghiare Regale Ferenc József
din Cluj, dintre anii 1872–1919. Au apãrut studii ºi articole referitoare la istoria instruirii
farmaciºtilor ºi a facultãþii [15g, 17b]. Alþi autori, amintesc foarte vag aceºti ani sau le ignorã
de tot. Nemeritat.
Nemeritat pentru cã aceastã, aproape jumãtate de secol a fost ºi rãmâne o epocã eroicã
a învãþãmântului universitar în domeniul farmaciei din Cluj ºi Ardeal. În acest timp s-au
construit clãdiri, care servesc pânã în zilele noastre procesul de învãþãmânt, ºi au predat cadre
didactice, profesori iluºtri, care au semãnat în sufletul tinerelor generaþii de farmaciºti ºtiinþa
ºi dragostea faþã de profesia aleasã. Între anii 1893–1902 s-a construit impunãtoarea clãdirea
centralã a Univesitãþii, din 1899 au început construirea clinicilor, iar în anul 1907 a intrat
în funcþie ºi Biblioteca Universitarã. La sfârºitul primului rãzboi mondial în cadrul Universitãþii
au funcþionat 61 catedre ºi discipline. În decursul celor aproape cinczeci de ani aici au predat
150 profesori. Cei mai mulþi studenþi s-au înregistrat în anul de studiu 1911–12: 2405
8

ELÕSZÓ

Az utóbbi mintegy 18–20 évben, amióta rendszeresen foglakozom a gyógyszerészet általános,
de fõleg helyi történelmével, igyekeztem minden „szórabírható” tárgyat, dokumentumot
összegyûjteni, tanulmányozni és feldolgozni. Voltak közöttük száz éves patikai-, és majdnem
azonos korú, napolaj- és parfüm-címkék, ellenõrzési jegyzõkönyvek, régi szakkönyvek, fényképek
és vénygyûjtemények. Ezek mind mesélni tudnak valamirõl, bemutatják egy kornak, egy
helységnek vagy régiónak a patikáit, gyógyszerészeit, azok szokásait, a gyakrabban elõforduló
recepteket, a gyógyszerészi kar vagy csak egy tagja felkészültségét, elhivatottságát, életpályáját.
Ami ennek a szerény kötetnek az anyagát illeti, hasonló módon gyûlt össze sok év alatt.
Van olyan dokumentum, amit ajándékba kaptam, másokat tanulmányozásra, feldolgozásra
adtak kölcsön, de van olyan is amit elektronikus postán juttattak el hozzám, tudva hogy
érdeklõdöm hasonló relikviák iránt. Az utóbbi idõben úgy éreztem, hogy elég különbözõ és
reprezentatív okirat gyûlt össze, hogy érdemes foglalkozni behatóbban ezekkel és ismertetni
õket.
A bemutatandó relikviáknak az a közös vonása, ami egy csokorba köti õket, hogy
valamennyi a Kolozsvári Magyar Királyi Ferenc József Egyetem elsõ – 1872–1919 közötti –,
korszakából származnak. Errõl a periódusról jelentek meg vonatkozó cikkek és több tanulmányban is foglalkoznak vele [15g, 17b]. Tisztelet a kivételnek, a szerzõk egy része, sok
esetben vagy csak nagyon röviden említi meg, vagy teljesen hanyagolják, elhallgatják.
Érdemtelenül.
Érdemtelenül, mert ez volt a kolozsvári és erdélyi egyetemi szintû gyógyszerészképzés
hõskora, amikor letették a kolozsvári felsõfokú gyógyszerészoktatás alapjait. Ebben a
periódusban készültek el olyan épületek, amelyek a mai napig is szolgálják az oktatást és
illusztris tanárok, professzorok oltották a tudást és a hivatás szeretetét az ifjú patikus
nemzedékekbe. 1893 és 1902 között megépült az egyetem központi épülete, 1899-tõl kezdve
pedig a klinikák építése kezdõdött el. 1906-07 között elkészült az Egyetemi Könyvtár is.
Az elsõ világháború végekor az Egyetem keretében 61 inztézet és tanszék mûködött. Ezen,
a közel ötven év alatt 150 professzor dolgozott, tanított. A legtöbb hallgató – 2405 személy –,
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Farmacia Clinicilor ºi laboratoarele Facultãþii de Farmacie
Az Egyetemi gyógyszertár és a Gyógyszerészeti Kar laboratóriumainak épülete

persoane. În secþia de farmacie vârful numãrului de studenþi s-a atins în anul 1913–14, cu
115 înscriºi [1].
Din puctul de vedere al instruirii studenþilor în secþia de farmacie, a avut o importanþã
deosebitã înfiinþarea „laboratorului de recepturã”, sub conducerea prof. Issekutz Hugó, în anul
1904, pe actulala stradã Victor Babeº nr. 8. Acest laborator, în primul rând, a servit predarea
cunoºtinþelor de tehnicã farmaceuticã ºi deservirea cu medicamente mai ieftine, a bolnavilor
internaþi în clinici. În cursul anului 1914 farmacia universitarã (din anul 1919 cea a clinicilor)
a fost mutatã pe aceeaºi stradã la numãrul 41, unde a funcþionat neîntrerupt pânã în anul
2000. Aceastã bazã de învãþãmânt pânã în zilele noastre a avut un rol important în pregãtirea
generaþiilor de farmaciºti [16b, 17b].
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Clãdirea laboratorului de recepturã în anii 1990
A „recepturai dolgozda“ épülete az 1990-es években

az 1911–12-es tanévre íratkozott be. A gyógyszerészhallgatók száma a csúcsot 1913–14. tanévben
érte el, 115 hallgatóval [1].
A gyógyszerészképzés szempontjából rendkívüli jelentõséggel bírt a „recepturai dolgozda”
megnyitása, 1904-ben, (a mai Victor Babeº utca 8. szám alatt), Issekutz Hugó vezetésével.
Elsõsorban a gyógyszertechnológiai oktatást szolgálta, valamint a klinikákon fekvõ betegek
olcsóbb patikaszerekkel történõ ellátását is biztosította. Ez a gyógyszertár az 1914. év folyamán
egy új épületbe költözött (ma Babeº utca 41. sz.), ahol 2000-ig mûködött. Az egyetemi (1919.
után klinikai-) gyógyszertár, mint oktatóbázis is, mindvégig jelentõs szerepet vállalt a
gyógyszerészképzésben [17b].

11

Prin modesta mea lucrare doresc sã completez, într-o mãsurã oarecare, lacuna semnalatã.
Având convingerea cã mai existã ºi alte documente, sper ºi îi rog pe cei care le posedã sau
le întâlnesc undeva, sã completeze acest studiu prin descrierea ºi prelucrarea relicvelor respective.
Nu trebuie sã neglijãm, nici faptul cã pe lângã valoarea istoricã, aceste documente au ºi
o valoare esteticã. Diferitele diplome, atestate de examen etc., poartã ºi calitãþi artistice. Este
suficient sã privim frumuseþea, designul atestatelor examenelor de practicant, elegantul timbru
sec de pe diplomele de examene anuale sau fundalul fin ºi elegant al tabloului absolvenþilor
din anul 1903.
În fine, aº dori sã mã refer ºi la acest modest volum ºi la titlul lui. Însãºi tema lucrãrii
a „impus” sã fie volumul editat în douã limbi, fiindcã datoritã mai multor schimbãri de
imperiu, prin care au trecut Ardealul ºi Universitatea, procesul de învãþãmânt s-a desfãºurat
în ambele limbi. În acest fel lucrarea se adreseazã tuturor celor care ºi-au însuºit aceastã
nobilã profesie la Cluj, ºi sunt interesaþi de istoria vechii Alma Mater. ªi nu numai. Îl
recomand cordial tuturor, acelor care se intereseazã de istoria acestei perioade a pregãtirii
farmaciºtilor de altãdatã.
Iniþial am decis sã folosesc drept titlu, cel latin, ca limbã „oficialã” a profesiei, gândindu-mã, cã ºi din punct de vedere stilar, armonizeazã cu limba câtorva dintre documente.
Pentru profesioniºti ºi colegi acest titlu nu necesitã prea multe explicaþii ºi traducere, este
pe înþelesul tuturor. Prin acesta am sperat cã pot exprima caracterul unic al studiului, în
ciuda biligualitãþii lui. Totuºi, ulterior am hotãrât sã-l traduc, pentru a face posibilã înþelegerea
titlului, ºi celor care nu cunosc limba clasicã.
Pe aceastã cale îmi exprim gratitudinea faþã de toþi cei, care prin nobilele lor donaþii, prin
împrumutarea generoasã a documentelor ºi prin infomaþiile oferite, au contribuit la adunarea
materialelor necesare ºi la realizarea acestui studiu.
Autorul
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Az említett hiányt igyekszem, bizonyos fokon, pótolni szerény tanulmányommal. Meggyõzõdésem, hogy hasonló dokumentumok, még lappangnak, még léteznek. Ezért szeretném
kifejezni azt a reményemet és kérésemet, hogy ha mások birtokában is vannak, vagy kezükbe
jutnak hasonló okiratok, egészítsék ki jelen tanulmányt, azok leírásával, értékelésével, teljesebbé
téve a kolozsvári gyógyszerészképzés történetét.
A felhasznált és bemutatott dokumentumoknak a történelmi értékeken túl, más vetületei
is vannak. Például, ezeket egy megfelelõ sorrendbe rakva, pontosan tükrözik a gyógyszerészek
képzésének akkori menetét, rendszerét.
Nem hallgathatjuk el azt a tényt sem, hogy ezeknek a dokumentumoknak szépészeti
értékeik is vannak. A különbözõ diplomák, bizonyítványok stb., mind esztétikai kvalitásokat
is hordoznak. Elég megnézni a gyakornoki vizsgabizonyítványok szemet gyönyörködtetõ
nyomtatványait, az évi vizsgák bizonylatainak szárazpecsétjeit vagy az 1903. évi tabló finom,
elegáns alaplapját.
Végezetül szeretnék néhány szóban szólni a kis kötetrõl és címérõl. Maga a téma sugallta,
hogy a tanulmányt mindkét nyelven jelentessem meg, mivel a kolozsvári egyetemi gyógyszerészképzés, a többszöri impériumváltások következtében, mindkét nyelven folyt. Így a kötet
mindenkinek szól, aki Kolozsváron sajátította el ezt a nemes hivatást és érdekli az Alma
Mater történelme. És nemcsak. Szívesen nyújtom át akárkinek, aki érdeklõdik a szakmai
képzésnek ez idõszaka iránt.
Eredetileg a könyvnek latin címet szántam, mint a gyógyszerészet „hivatalos” nyelve,
ami, talán stílusában is találkozik néhány dokumentum nyelvével. Gondolom, szakmabelieknek,
kollégáknak nem kell lefordítani, megmagyarázni. Ezzel – reméltem – elérem, hogy a kétnyelvû
tanulmánynak is csak egy, közös megnevezést adjak ami kifejezi a tanulmány egységességét
kettõs nyelvezete ellenére is. Késõbb, mégis úgy határoztam, lefordítom a címet, hogy a
klasszikus nyelvet nem ismerõk se jöjjenek zavarba annak megértésében.
Ezúton fejezem ki hálás köszönetemet mindazoknak, akik nemes adományaikkal,
jószándékú kölcsönzésükkel hozzájárultak a bemutatott anyag összegyûjtéséhez és ez által a
jelen tanulmány létrejöttéhez.
A szerzõ
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DOCUMENTE ALE PREGÃTIRII FARMACIªTILOR
LA UNIVERSITATEA DE ªTIINÞE
FRANTZ JOSEPH DIN CLUJ
1872–1919

În ultima perioadã am intrat în posesia unor documente emise de Universitatea Regalã de
ªtiinþe Ferenc József din Cluj, sau le-am primit pentru a le studia, fie în original, fie în copii.
În mod concret este vorba de:
• o adeverinþã de efectuarea stagiului de practicã în farmacie (în copie);
• patru atestate de examinare finalã a elevilor (practicanþilor) din farmacie (+ una în
copie), (Testimonium Tironum Pharmaciae sau Testimonium tironum);
• cinci adeverinþe de examinare universitarã a studenþilor în farmacie (+ o copie);
• patru diplome de farmacist;
• o (variantã prescurtatã de) lucrare de doctorat ºi
• tabloul promoþiei de farmaciºti pe anul 1903.
Aceste documente îºi au originea între anii 1893 ºi 1914.
Scopul acestei lucrãri este prezentarea documentelor citate mai sus, ºi pe scurt, a persoanelor
care le au dobândit.
La Universitatea Regalã Maghiarã, înfiinþatã în anul 1872 (din anul 1881 sub numele
Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem = Universitatea Maghiarã Regalã de ªtiinþe
„Frantz Joseph”), s-a introdus de la început ºi pregãtirea universitarã de farmaciºti. În primul
an, la aceastã secþie, au fost înscriºi cinci studenþi, iar în anul urmãtor, în cei doi ani,
numãrul lor a fost de 18. La medicinã, la început au fost 27 studenþi, iar în toatã universitatea
numãrul total de studenþi a fost 258 [1].
Foarte pe scurt, sã parcurgem fazele pregãtirii farmaciºtilor, din perioada apariþiei documentelor:
Pe baza unei pregãtiri gimnaziale corespunzãtoare cei care au ales aceastã profesie s-au
prezentat la o farmacie ºi în funcþie de anii gimnaziali absolviþi (ºase clase sau examen de
14

GYÓGYSZERÉSZKÉPZÉSI DOKUMENTUMOK
A KOLOZSVÁRI FERENC JÓZSEF
TUDOMÁNYEGYETEMRÕL
1872–1919

Az utóbbi néhány évben több, a Kolozsvári Magyar Királyi Ferenc József Egyetem (FJTE)
által, 1893 és 1914 között, kibocsátott dokumentum került a tulajdonomba illetve feldolgozásra,
eredeti vagy másolat formájában. Ezek tényszerûen:
• egy darab gyakornoki igazolvány-másolat;
• négy darab (+ egy másolat) gyakornoki vizsgabizonylat (Testimonium Tyronum Pharmaciae vagy Testimonium tironum);
• öt darab (+ egy másolat) egyetemi vizsgai bizonyítvány;
• négy darab gyógyszerészi diploma;
• egy darab (kivonatos) doktori dolgozat és
• egy darab, az 1903. évben végzett gyógyszerészek tablója.
A jelen tanulmány ezeknek a dokumentumoknak és azok megszerzõinek a bemutatását
tûzi ki célul.
Az 1872-ben magalapított Kolozsvári Magyar Királyi Tudományegyetem (1881-tõl Magyar
Királyi Ferenc József Tudományegyetem néven), keretében kezdettõl fogva megindult a gyógyszerészképzés is. Az elsõ évben öt „gyógyszerészettan hallgató” jelentkezett, az 1873–74. tanévben,
a két évfolyamon, már összesen 18 hallgató volt. Az orvosi tanulmányokra, elsõ évben, huszonheten iratkoztak be. Az Egyetem hallgatóinak összlétszáma az 1872–73. tanévben 258 volt [1].
Nagyon röviden, a patikusok képzésérõl, ebben az idõszakban:
A megfelelõ iskolai végzettség birtokában a pályaválasztók jelentkezhettek gyógyszertári
gyakornoknak. Az iskolai végzettség függvényében (hat gimnáziumi osztály vagy érettségi)
eltöltött három illetve két évi „inaskodás” után, a gyógyszertár tulajdonosa által kiállított
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bacalaureat) au efectuat un stagiu practic de trei, respectiv de doi ani în oficina respectivã.
Dupã expirarea timpului de elevat, practicantul a participat la un curs de pregãtire teoreticã
de douã luni, dupã care a avut dreptul sã se prezinte la examenul final de practicant. În caz
de reuºitã, absolventul a avut douã posibilitãþi: fie cã s-a angajat farmacist fãrã diplomã
(asistent) sau examenul absolvit i-a dat dreptul a se înscrie la cursurile universitare. Deci,
putem constata cã pregãtirea farmaciºtilor s-a desfãºurat în douã trepte. Peste aceste faze
s-a mai adãugat, opþional, o treaptã postuniversitarã, în scopul obþinerii titlului de doctor
în farmacie. Aceasta a constat din cercetare ºi redactarea tezei în doi ani ºi susþinerea
acesteia.
Durata fazei universitare a fost de doi ani. Trebuie menþionat, ca în perioada discutatã,
încã nu s-au infiinþat facultãþi de farmacie sinestãtãtoare, ca în zilele noastre, motiv pentru
care pregãtirea farmaciºtilor s-a desfãºurat în diverse facultãþi ºi „institute” (azi catedre) din
universitas. În timpul primului an, studenþii au învãþat materiile de bazã – fizicã, chimie,
botanicã, zoologie, mineralogie –, în cadrul facultãþii de matematicã ºi ºtiinþele naturii, iar
în anul doi, învãþãmântul s-a desfãºurat în cadrul facultãþii de medicinã. Documentele
enumerate mai sus oglindesc toate aceste faze ale învãþãmântului farmaceutic (Informaþii
detailate privind istoria pregãtirii farmaciºtilor în Ardeal se poate urmãri în remarcabilul
volum de studii al D-nei Péter H. Mária [15a]).

1. Adeverinþã de practicã în farmacie
În timpul efectuãrii studiului am primit ºi copia unei dovezi, pe care profesorul Issekutz
Hugó în calitatea lui de proprietar de farmacie, a emis la 29 septembrie 1901, o adeverinþã
prin care atestã faptul cã numitul „Lárencz László, între 1 septembrie 1900 ºi 10 mai 1901 a
lucrat ca farmacist-ajutor nelicenþiat în farmacia mea.” Pregãtirea practicantului Lárencz a fost
calificat de Issekutz drept corespunzãtoare, atât la lucrãri de recepturã, cât ºi la cele de
laborator. Din datele biografice ale lui Lárencz reiese, cã în perioada respectivã a fost numai
practicant, fiindcã examenul final de practicã l-a susþinut, abia dupã aceastã datã [10].
Cu o deosebitã bucurie am primit acest înscris, cu toate cã nu este un document
universitar, dar tot aºa de oganic aparþine pregãtirii farmaciºtilor de la începutul secolului
XX, ca ºi celelalte diplome sau atestate universitare. Acest document reperezintã primul pas
al unui tânar, în legãtura lui cu farmacia. Regret sincer, ca actul este numai o copie, fiindcã
cu scrisul propriu al profesorului Issekutz ar fi mult mai valoros.
16

Prima filã a documentului
de înfiinþare a Universitãþii
Frantz Joseph
A Ferenc József
Tudományegyetem alapító
oklevelének elsõ lapja
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Copia adeverinþei eliberate de Issekutz Hugó
Az Issekutz Hugó által kiállított bizonyítvány másolata
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bizonyítvány alapján és egy elõkészítõ elméleti tanfolyam elvégzése után, a jelöltek gyakornoki
(tirocinális) vizsgára jelentkeztek. Ennek a sikeres teljesítése után a vizsgázó dolgozhatott,
mint nem-diplomás vagy segéd-gyógyszerész, vagy feljogosította a levizsgázott személyt, hogy
az egyetemi képzésre beiratkozzon. Tehát így a gyógyszerészek alapképzése kétlépcsõsnek volt
nevezhetõ. Erre tevõdtek rá az opcionális, posztgraduális tanulmányok, a doktori cím megszerzése érdekében. Ez még két évi tanulmányt és kutatást feltételezett és a disszertáció megvédését.
Az egyetemi képzés idõtartama két év volt. Meg kell jegyezni, hogy ebben az idõben még
nem alkultak ki, a maiakhoz hasonló, önálló gyógyszerészeti karok, így az oktatás az universitas különbözõ karain illetve intézeteiben zajlott. Az elsõben a hallgatók a matematikai és
természettudományi karon tanulták meg az elméleti alapismereteket, mint: kémia, növénytan,
állattan, ásványtan, fizika; második évet az orvosi fakultás keretében végezték. Ennek a
képzési folyamatnak a bizonyítékai a fentebb felsorolt hivatalos okiratok. (A korabeli magyarés az erdélyi-gyógyszerészképzés történetét részletesen bemutatja Péter H. Mária jeles tanulmánykötete [15a]).

1. Gyakornoki igazolvány
A tanulmány végzése közben kaptam meg, hitelesített másolatban egy, dr. Issekutz Húgó
által, 1901. september 29-én kállított bizonyítvány másolatát, ami igazolja, hogy az õ tulajdonát
képezõ gyógyszertárban mûködött, „mint nem okleveles gyógyszerészsegéd” Lárencz László, 1900.
szeptember 1. és 1901. május 10. között, „s ez idõ alatt, úgy a recepturai, mint a laboratoriumi
munkálatokban megfelelõ kiképeztetést nyert”. Lárencz életrajzi adataiból kiderül, hogy az említett
periódusban még csak praxi volt, mert a gyakornoki vizsgát csak ez után a dátum után
abszolválta [10].
Külön örömmel fogadtam ezt az okiratot is, ha nem is tartozik szervesen a XX. század
eleji egyetemi gyógyszerészképzéshez, mint akármelyik diploma vagy bizonyítvány. Ez jelképezi
azt az elsõ lépést, amikor egy fiatalember eljegyezte magát a gyógyszerészettel. Sajnálom, hogy
csak egy másolat formájában létezik a dokumentum, ami sokkal értékesebb lenne Issekutz
professzor saját kezeírásával.
Lárencz László (1880–1945) egy olyan patikusdinasztia tagja, amelyben az idõk folyamán
öt gyógyszerész tevékenykedett. Édesapja Lárencz László Béla (1835–1916) után õ volt a
második patikus a családban, és õt még követte fia, unokája és egy oldalági unokahúga.
Gyakornoki éveit édesapja csíkszeredai patikájában kezdte, majd Kolozsváron Issekutz Hugónál
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Lárencz László (1880–1945) a fãcut parte dintr-o familie, care a avut farmaciºti timp de
cinci generaþii. Dupã tatãl lui a fost al doilea farmacist din aceastã dinastie ºi l-au urmat
bãiatul, nepotul ºi o nepoatã de frate. În anii de elevat a lucrat în farmacia tatãlui sãu –
Lárencz Lászó Béla (1835–1916) – la Miercurea Ciuc, apoi la profesorul Issekutz, la Cluj ºi
în final din nou la farmacia familiei. Examenul de practicã l-a susþinut la Cluj. Ca asistent
a lucrat în oraºele Püspökladány ºi Hajduszoboszló ºi în cel puþin alte 8–9 oraºe. În anul
1908 se cãsãtoreºte ºi se mutã la Budapesta, unde a efectuat studiile universitare, obþinând
licenþa în anul 1910. Dupã ce a lucrat ca angajat, în diverse oraºe ele Ungariei, în 1926 obþine
dreptul de a deschide o farmacie în localitatea Tompa, în apropierea graniþei cu Serbia, fiind
coproprietar cu soþia, nãscutã Tainer Ida (1888–1970). Activitatea lui a depãºit limitele
oficinei. A fost iniþiatorul producþiei de seminþe de ricin în Ungaria ºi s-a preocupat ºi de
prelucrarea ºi utilitatea paiului de mac. A condus farmacia din Tompa pânã la moarte, în
aprilie 1945, când partizanii sârbi, rãufamaþi pentru cruzimea lor, l-au omorât.
Bãiatul, tot L. László (1909–1978), cu douã licenþe – chimist (1932) ºi farmacist (1936)
a fost un remarcabil cercetãtor de biochimie, care a colaborat la Szeged cu premiatul Nobel,
profesorul Szent-Györgyi Albert. Dupã moartea tatãlui el a preluat conducerea farmaciei familiei.
Nepotul, dr. L. László, (n. 1940), purtând prenumle
tradiþional al bãrbaþilor din familie, este un om cu o
pregãtire de specialitate ºi culturã multilateralã remarcabilã
ºi un consacrat cercetãtor al vieþii ºi carierei farmacistului
Kazay Endre (1876–1923) [10, 15b, 23a].

2. Atestate de examinare finalã a practicanþilor
Cele patru diplome de terminare a anilor de elevat sau
tirocinale, în ordine cronologicã, au fost obþinute de Richter
Gedeon (1893), Csics Béla (1896), Barla Dezsõ (1906) ºi Faragó
András (1914).

Richter Gedeon

• RICHTER GEDEON (1872–1944) este cel mai cunoscut
dintre cei patru citaþi mai sus. El a fost întemeietorul,
fãuritorul industriei de medicamente din Ungaria. S-a nãscut
în comuna Ecséd (comitatul Heves), la 23 septembie 1872.
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folytatta. Gyakornoki vizsgáját Kolzsváron teljesítette. Néhány évig mint segéd dolgozott
Püspökladányban és Hajduszoboszlón és még legalább 8–9 városban. Megnõsült és Budapestre
költöztek. 1908–1910 között ott végzi egyetemi tanulmányait. Ez után is több városban
dolgozott, míg 1926-ban jogot nyer egy alapítandó patikára, Tompán, közel a magyar-szerb
határhoz. Itt társtulajdonosok feleségével, (született Teiner Ida, 1888–1970). Tevékenysége túl
ment az officina falain. A ricinusmag magyarországi termelésének kezdeményzõje volt és
foglalkozott a mákszalma feldolgozásával és hasznosításával is. Ezt a patikát 1945 árilisáig
vezette, amikor a szerb usztasák meggyilkolták.
Fia, szintén L. László (1909–1978), két diploma tulajdonosa – kémia (1932) és gyógyszerészet
(1936) –, jeles kutatóbiológus Szegeden, ahol Szent-Györgyi Albert intézetében dolgozott. Apja
halála után átvette a családi gyógyszertár vezetését.
Az unoka (sz. 1940) dr. L László, egy széleskörû szakmai ismeretekkel és mûveltséggel
renelkezõ gyógyszerész-doktor, kiemelkedõ kutatója Kazay Endre (1876–1923) életénk és munkásságának [10, 15b, 23a].

2. Gyógyszerészgyakornoki vizsgabizonyítványok
A négy „gyógyszerész-gyakornoki végbizonyítvány” megszerzõi, idõrendi sorrendben a következõk voltak: Richter
Gedeon (1893), Csics Béla (1896), Barla Dezsõ (1906) és Faragó
András (1914).
• RICHTER GEDEONT (1872–1944) kell a legkevésbé bemutatni a felsoroltak közül. Õ volt a magyar gyógyszeripar
megalapozója, megteremtõje. Ecséden (Heves megye)
született, 1872. szeptember 23-án, Gyöngyösön nevelkedett
és folytatta iskolai tanulmányait, és ott töltötte le gyakornoki
éveit is. Mersits [22, 27] (vagy Merzsich [26b]) Sándor, 1860-ban
alapított Õrangyal gyógyszertárában dolgozott, ahogy a
tirocinális diplomán írják: „Többszöri megszakítással összesen
2 év és 11 hónapot töltött el gyógyszertárban, mint gyakornok”.
Életrajzai nem említik, hogy gyakornoki vizsgáját Kolozsváron teljesítette, 1893 augusztusában. Ezt igazolja a szóbanforgó bizonyítvány (lásd az elsõ elõzéklapon). Az egyetemet
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Richter Gedeon

A copilãrit în oraºul Gyöngyös, unde ºi-a urmat ºi ºcolile ºi s-a angajat practicant, la farmacia
Õrangyal (Îngerul Pãzitor), înfiinþatã în anul 1860, a lui Mersits [22, 27] sau Merzsich [26b]
Sándor. Dupã cum se scrie pe atestatul de examen: „A petrecut în farmacie, ca practicant, cu mai
multe întreruperi, doi ani ºi 11 luni”. Biografiile lui nu menþioneazã cã examenul de practicant
l-a susþinut la Cluj, în august al anului 1893. Atestatul lui de examen (vezi forsaþul din faþã)
demonstreazã acest fapt ºi reprezintã o contribuþie la cunoaºterea vieþii lui.
Studiile universitare le a fãcut la Budapesta, fiind licenþiat în anul 1895, cu calificativul
excelent. Comisia de examinare a fost alcãtuitã din profesorii: Bókay Árpád (farmacologie),
Lengyel Béla (chimie) ºi proprietarul de farmacie Molnár Nándor [13]. Dupã câþiva ani de
peregrinaj în þãrile apusene, studiind în special producþia industrialã de medicamente ºi
obþinerea preparatelor organoterapeutice. A revenit la Budapesta. A cumpãrat o farmacie,
unde, deja, s-a ocupat ºi de fabricarea medicamentelor. În anul 1907, construieºte prima
fabricã de medicamente din Ungaria, pe care o conduce cu succes timp de mai multe decenii.
Aceastã perioadã a fost marcatã de numeroase invenþii ºi brevete. Este destul sã amintim
produsele hormonale, ca Tonogen Suprarenale (adrenalinã) ºi insulinã, sau primul estrogen
sintetic – Stilbestrol, Kalmopirin ºi preparatul sulfamidic de importanþã istoricã în perioada
ante-antibioticã – Ultraseptil. Sfârºitul tragic al vieþii sale a fost o mare nedreptate a sorþii,
faþã de un om valoros ºi de succes, care a fãcut atât pentru binele ºi sãnãtatea oamenilor.
În ultimele zile ale anului 1944 împreunã cu un grup de origine evreiascã a fost lichidat pe
malul Dunãrii la Budapesta. Cadavrul lui nu s-a gãsit, astfel în cavoul familiei, din Lugano,
are doar un simbolic loc de veci [26, 27, 28, 23b].
• Despre CSICS BÉLA (1875–1940) cunoaºtem mai puþine date ºi anume, numai cele
aflate pe documentele studiate [25]. Conform
celor douã atestate de examen s-a nãscut la
29 decembrie 1875 în localitatea Rona de
Sus (jud. Maramureº). Stagiul de practicant
l-a satisfãcut în farmacia Isteni Gondviselés
(Providenþa Divinã), deschisã în anul 1856, a
lui Csics Imre (probabil erau în relaþii de
rudenie), din localitatea Nagyszöllõs (Seleuºul
Mare, atunci aparþinând Ungariei istorice, azi
Personalul farmaciei din Iara
Vynohradin – Ucraina). Perioada de stagiu:
Az alsójárai patika személyzete
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Budapesten végezte, 1895-ben diplomázott kitûnõ minõsítéssel. Vizsgáztató tanárai: Bókay
Árpád (gyógyszertan), Lengyel Béla (kémia) és Molnár Nándor (gyógyszertár-tulajdonos) voltak
[13]. Az ezt követõ néhány évi külföldi tanulmányútján fõleg az organoterápiás szerek
elõállítása és az ipari gyógyszergyártás iránt érdeklõdött. Hazatérte után patikát vásárolt
Budapesten, ahol már gyógyszergyártással is foglalkozott. 1907-ben felépíti Magyarország
legelsõ gyógyszergyárát, amit évtizedekig vezetett nagy sikerrel. Ezt a periódust számtalan
szabadalom és új termék megjelenése jelzi. Elég csak egy-két példát idézni, mint a Tonogen
suprarenale (adrenalin), az inzulin, vagy az elsõ szintetikus ösztrogén (Stilbestrol), a Kalmopyrin
vagy a történelmi jelentõségû Ultraseptyl, az antibiotikuméra elõtti korszak kiváló kemoterapeutikuma. Életének tragikus vége a sors nagy igazságtalansága, egy ilyen, az emberiség
javát szolgáló, értékes és sikeres emberrel szemben. 1944. december 30-án más zsidó származású
emberrel együtt a budapesti Duna-parton agyonlõtték. Holtteste nem került elõ, így a Luganóban lévõ családi sírboltban csak egy jelképes nyugvóhelye van [26, 27, 28, 23b].
• CSICS BÉLÁról (1875–1940) tudjuk a legkevesebbet;
szinte csak annyit, amit a nevére kiállított dokumentumokból
állapíthatunk meg [25]. A két egyetemi vizsgai bizonyítványa
szerint Felsõrónán (Máramaros megye) született 1875.
december 29-én. Gyakornoki idejét, a feltehetõen valamilyen
szálon rokoni kapcsolatban lévõ, Csics Imre nevû gyógyszerész
Nagyszöllõsön (akkor Ugocsa megye, ma Vynochradin,
Ukrajna) mûködõ, 1856-ban alapított Isteni Gondviseléshez
címzett patikájában töltötte le, 1894. január 24. és 1896.
június 30. között. Neki, mint hat gimnáziumi végzettséggel
rendelkezõnek, három évi gyakornokságot kellett volna
teljesíteni. A tirocinális diplomán olvasható, hogy ebbõl az
idõbõl elengedtek neki négy és fél hónapi gyakorlatot, hogy
megjelenhessen a vizsgán, amit „satis” minõsítéssel teljesített
(lásd a hátsó elõzéklapon). Az egyetemet is Kolozsváron
Csics Béla
végezte, ahogy kitûnik a vizsgai bizonylataiból. Késõbb
Alsójára (akkor Aranyos-Torda-megye, ma Iara – Kolozsmegye, Románia) községben volt patikája. A gyógyszerészi évkönyvekbõl kikövetkeztethetõ,
hogy 1910 környékén (minden valószínûség szerint, miután Pálffy István Marosludasra ment
és átvette az ottani Angyal patikát [2]), Csics lett a járai, özv. Püspöki Zsigmondné tulajdonát
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15 ianuarie 1894 – 30 iunie 1895. El, cu ºase clase gimnaziale terminate, ar fi trebuit sã
efectueze trei ani de stagiu. Pe diploma tirocinalã se precizeazã, cã s-a admis o reducere cu
patru luni ºi jumãtate a stagiului, sã fie acceptat la examen, pe care l-a luat cu calificativul
„satis”. Studiile universitare le-a fãcut tot la Cluj, dupã cum reiese din cele douã adeverinþe
de examen din anul I (atestatul vezi pe forsaþul din spate).
Dupã terminarea facultãþii, presupun cã a rãmas în Ardeal, fiindcã mai târziu a lucrat
în comuna Iara (jud. Cluj), în farmacia Speranþa a vãduvei farmacistului Püspöki Zsigmond.
Din almanahurile farmaceutice ale timpului putem deduce, cã în jurul anului 1910 (probabil,
dupã plecarea arendaºului, farmacistul Pálffy István la Luduº [2]), Csics a devenit arendaºul
farmaciei [21], iar în cel din anul 1918 apare ca proprietarul oficinei [22]. Conform unei
surse destul de dubioase, aici a lucrat pâna la moartea lui, survenitã în 1940, farmacia trecând
în proprietatea vãduvei [14]. Dispunem ºi de o fotografie executatã în farmacia din Iara, cu
farmacistul Csics ºi personalul angajat.
• BARLA DEZSÕ (1886–1950) a lãsat pentru posteritate numeroase ºi valoroase documente,
pe care familia le-a pãstrat cu mare grijã. Cu ajutorul acestora, autorul acestui studiu a
prelucrat viaþa ºi cariera lui profesionalã, iar
cu ajutorul material al urmaºilor lui Barla,
studiul a apãrut sub forma unui modest
volum de 40 pagini [2].
Barla s-a nãscut la Turda, într-o vestitã
familie unitarianã*. A fost strãnepotul lui
Brassai Sámuel (1797–1897), ultimul polihistor
maghiar din Ardeal.
Clasele medii le-a început la Turda ºi le-a
terminat în vestitul Gimnaziu Unitarian (azi
Liceul Teoretic Brassai Sámuel) din Cluj,
absolvind ºase clase gimnaziale [33].
Anii de practicã le a efectuat în oraºul
Barla Dezsõ în farmacia Cleopatra
Barla Dezsõ a Kleopátra patikában
ªiria (jud. Arad), în farmacia lui Kriván János,
* Biserica unitarianã a nu se confunda cu cea greco-catolicã unitã cu Roma. Este o religie protestantã. În Ardeal
a fost introdusã de predicatorul Dávid Ferenc. Biserica nu recunoaºte trinitatea divinã. Conform dogmei „Dumnezeu
este unul”. Se mai numeºte ºi biserica anti-trinitarianã
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képezõ, Remény patika bérlõje [21]. Az 1918. évi almanachban, már, mint az említett
gyógyszertár tulajdonosa szerepelt [22]. Egy eléggé bizonytalan forrás szerint, az 1940-ben
bekövetkezett haláláig vezette a járai patikát [14]. A gyógyszertárat felesége örökölte. A járai
gyógyszertárból van egy felvételünk, amelyen Csics Béla és a személyzete látható.
• BARLA DEZSÕ (1886–1950) számos és jelentõs dokumentumot hagyott hátra, amit az utódok gondosan megõriztek. Ezek segítségével, életét és szakmai pályáját a jelen
kötet szerzõje egy 40 oldalas tanulmányban dolgozta fel,
amit az utódok támogatásával egy szerény nyomtatott füzet
formájában ki is adtak [2].
Barla Dezsõ Tordán született, egy jeles unitárius családban. Brassai Sámuel (1797–1897), Erdély utolsó nagytudású
polihisztora volt az egyik dédapja. Középiskolai éveit
kezdetben Tordán, majd az V–VI. gimnáziumi osztályt a
híres kolozsvári Unitárius Fõgimnáziumban végezte [33].
„Inaséveit” Világoson (ma ªiria – Arad megye), Kriván János
Isteni Gondviseléshez címzett patikájában teljesítette, 1903.
szeptember 1. és 1906. május 30. között. A gyakornoki
Barla Dezsõ
vizsgát 1906. augusztus 28-án abszolválta. Egyetemi tanulmányait Kolozsváron, az 1907–08-as tanévben kezdte és 1909.
június 23-án diplomázott. Szakmai karrierje elsõ tíz esztendeje alatt Erdély több városában
tevékenykedett (Kézdivásárhely, Csíkszereda, Kolozsvár), mint alkalmazott, majd, 1921-ben
Marosludason megnyitotta saját, Szent Erzsébethez címzett patikáját. Ezt 1929-ben eladta és
az év végén Nagyváradra költözött.
Zsigmondovits Gézával, a város dokumentáltan legrégebbi patikájának (alapították 1742
elõtt), az Arany Keresztnek volt a társtulajdonosa, 50%-os arányban. 1941. december 28-án
eladta a rá esõ részt. 1942-ben formálisan átvette Pajor Pál, Kleopátra gyógyszertárát, hogy
azt a tulajdonosa megmentse a háború utáni idõkre, amint a többi városbeli nem-ária patikus
is tette [3]. Pajor – egyedül, a számos eldeportált nagyváradi gyógyszerész közül – túlélte a
lágerek borzalmait és 1945. év folyamán hazajött és Barla visszaíratta a patikát eredeti
tulajdonosa nevére. 1946-ban új gyógyszertárat nyitott a Szentháromsághoz címezve. Ezt
fõleg fiatalabbik lánya részére alapította, aki 1946-ban diplomázott a budapesti gyógyszerészeti
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„La Providenþa Divinã”, între 1 septembrie 1903 ºi 30 mai 1906. Examenul de practicant l-a
susþinut la 28 august 1906. Cursurile universitare le-a urmat tot la Cluj, obþinând licenþa la
23 iunie 1909. În primii ani ai carierei a lucrat în mai multe oraºe din Ardeal (Târgu
Secuiesc, Miercurea Ciuc, Cluj), iar în 1921 a deschis farmacia proprie, „Sfânta. Elisabeta”,
la Luduº (jud. Mureº). În 1929, vinde oficina ºi se mutã cu familia la Oradea. În 1930 este
coproprietar cu farmacistul Zsigmondovits Géza, al primei farmacii documentate în oraº –
„Crucea de Aur” (fondatã înainte de 1742). La 28 decembrie 1941 îºi vinde partea de 50%,
iar în 1942 preia – formal – „Farmacia Cleopatra”, de la Pajor Pál, intrat sub incidenþa legilor
antisemite, ca aceasta sã se salveze pe dupã rãzboi, cum au procedat ºi alþi farmaciºti nearieni
din oraº [3]. Pajor, singurul dintre farmaciºtii deportaþi din oraº, care a supravieþuit ororile
lagãrelor de exterminare, a revenit la Oradea în 1945 ºi Barla i-a retrocedat oficina. În 1946
Barla Dezsõ deschide o nouã farmacie cu numele de „Sfânta Treime”. Probabil, a înfiinþat
aceastã farmacie pentru fiica sa mai tânãrã, care în 1946 a terminat facultatea. (De fapt ºi
prima fatã a ales aceeaºi profesie, dar a ajuns numai la nivelul de ajutor-farmacist.) Noua
oficinã, din pãcate, nu i-a adus multe satisfacþii, fiind naþionalizatã în aprilie 1949. Farmacistul
Barla a decedat în luna mai 1950, în urma unei boli tumorale ºi a unui diabet vechi, grav
ºi complicat [2].
• FARAGÓ ANDRÁS (Endre, Andrei) de Szentkatolna
(1886–1965). Un nume bine cunoscut între farmaciºtii din
România, pentru meritele sale în domeniul valorificãrii
bogãþiei oferite de flora spontanã, a producþiei ºi prelucrãrii
organizate ºi de ameliorare a unor specii de plante
medicinale.
Faragó s-a nãscut la Caransebeº (jud. Caraº-Severin), la
23 octombrie 1886. El în tinereþe s-a îndreptat cãtre cariera
militarã, prin care ajunge la o unitate militarã din Orãºtie
(jud. Hunedoara). În 1910, din motive de sãnãtate este
trecut în rezervã. În aceastã perioadã a cunoscut-o pe
Frederika Graffius ºi s-a îndrãgostit de ea. În timpul anilor
lui de tinereþe s-a nãscut chiar ºi o legendã, legatã de aceastã
relaþie, care coincide numai parþial cu realitatea [16a]. Este
cert cã o iubea pe Frederika, pe care, în decembrie 1910, a
ºi luat-o de soþie. Zestrea ei a fost Farmacia La Leul de Aur.
Faragó Andrei
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karon. (Az idõsebb lánya is ezt a pályát választotta, de õ csak a segéd-gyógyszerészségig
jutott.) Sajnos nem élvezhette sokáig a patikát, mert az 1949. évi romániai államosításnak
esett áldozatává. 1950-ben hunyt el, egy daganatos betegség és egy régi, súlyos cukorbaj
szövõdményei következtében [2].
• SZENTKATOLNAI FARAGÓ ANDRÁS (1886–1965) neve jól
ismert különösen az erdélyi patikusok között, kiemelkedõ
szerepéért a gyógynövénytermesztés, -nemesítés és -feldolgozás
terén elért sikereiért.
Faragó András Karánsebesen született (Caransebeº –
Krassó-Szörény megye, Románia), 1886. október 23-án.
Serdülõ korában katonai pályára akart menni, és így került
egy katonai egységhez Szászvárosba (Orãºtie – Hunyad megye,
Románia). Itt beleszeretett Joseph Graffius patikus leányába,
Frederikába. A nagy szerelem körül valóságos legenda alakult
ki, ami csak legenda maradt, mert nem sok közös pontja
van a realitással [16a]. Végül feleségül is vette G. Frederikát,
akinek a hozománya a szászvárosi Arany Oroszlán gyógyszertár volt. Késõbb egészségi okokból felmentették a katonai
szolgálat alól és 1911 és 1914 között az Arany Oroszlánban
Faragó András
dolgozott, mint praxi. A gyakornoki vizsgát 1914. augusztus
1-én teljesítette. Az elsõ világháború éveit a fronton töltötte, megsérült, majd túlélt egy
súlyos, szövõdményes tüdõgyulladást. Felépülése után Bécsbe vezérelték az ottani katonai
parancsnokságra, irodai munkára. A bécsi évek alatt látogathatta az egyetem gyógyszerészeti karát
és 1919. április 30-án megszerezte a artis pharmaciae magister oklevelet. 1922. folyamán megkapja
a szabadfoglalkozási jogot (libera practica), és 1924-tõl ténylegesen is õ vezeti az Arany
Oroszlán patikát.
Már évekkel ez elõtt, különös érdeklõdést mutatott a gyógynövények iránt, mint annak
az idõszaknak a legfontosabb gyógyszertári alapanyagai felé. Munkásságát, élete végéig ennek
a problémának szentelte. Számos, a témába illõ tanulmány, tudományos közlemény szerzõje.
1929-ben, 15 mezõgazdasági termelõvel közösen, megalapítja a Digitalis szövetkezetet, amelynek
célja a gyógynövények begyûjtése a spontán flórából és feldolgozása, valamint azok nemesítése
és termesztése. 1934-ben egy Királyi Rendelet alapján Kereskedelmi és Ipari Érdemrend I.
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Între anii 1911 ºi 1914, Faragó a fost practicant în Farmacia La Leul de Aur a lui Joseph
Graffius, tatãl Frederikãi. Examenul de practicant l-a susþinut la 1 august 1914, la Cluj. În
timpul primului rãzboi mondial a fost trimis pe front. A fost rãnit, iar mai târziu a
supravieþuit o gravã ºi complicatã pneumonie. Dupã însãnãtoºire, a fost dirijat la Viena, la
Comandamentul Armatei. Aici, pe lângã serviciul militar, a urmat cursurile facultãþii de
farmacie, obþinând diploma de artis pharmaciae magister la 30 aprilie 1919. În 1922 primeºte
dreptul la liberã practicã, iar din 1924 conduce efectiv farmacia La Leul de Aur.
Mult înaintea acestui termen, Faragó a manifestat un interes special faþã de plantele
medicinale, ca cele mai importante surse de medicamente ale timpului. Toatã activitatea lui a
dãruit-o acestei teme. A fost autorul numeroaselor studii ºi publicaþii ºtiinþifice referitoare la
plantele medicinale. În anul 1929, împreunã cu alþi 15 producãtori agricoli, a fondat Cooperativa
Digitalis, având ca scop colectarea ºi prelucrarea plantelor din flora spontanã, ca ºi ameliorarea
ºi cultivarea acestora. În anul 1934 lui Andrei Faragó i se acorda prin Decret Regal medalia
„Meritul Comercial ºi Industrial – clasa I”. El a continuat aceastã activitate lãudabilã ºi demnã
de recunoºtinþã, pânã la moarte. Cooperativa Digitalis a funcþionat ºi dupã etatizarea ei, sub
numele de Plafar, iar în zilele noastre, în cinstea lui Andrei Faragó se numeºte Fares [29].
• Urmãtorul document, respectiv copia sa legalizatã,
mi-a parvenit tot prin bunãvoinþa d-lui farmacist dr. Lárencz
László, din oraºul Pécs, remarcabil cercetãtor al vieþii lui
KAZAY ENDRE (sau András) (1876–1923). Documentul a fost
emis de „Comisia de examinare a practicanþilor-farmaciºti din
Cluj”, sub numãrul 250/1897, cu semnãtura preºedintelui
„Fabinyik (cca.)” (sic). Documentul atestã: „practicantul
KAZAY ANDRÁS, care în ultimul timp a fost angajat la
farmacistul EMBER ELEK din Baia Mare, a susþinut examenul
de practicant cu rezultat simplu. Astfel a fost calificat
Farmacist-ajutor”.

Kazay András

Documentul a fost emis la 29 octombrie, iar la 31
octombrie a fost înregistrat la Consiliul oraºului Baia Mare,
sub numãrul 3665. În partea de jos al pagini apare scris cu
maºina, dar fãrã semnãturã: „am vãzut: Ember Elek”. Se
poate presupune cã rezultatul examenului a fost adus la
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fokozatával tüntették ki. Ezt a gazdag és elismerésre méltó tevékenységet haláláig folytatta.
A Digitalis az államosítás után is mûködött Plafar néven, a mai jogutódja pedig Faragó
András tiszteletére a Fares nevet viseli [29].
• A következõ dokumentum hitelesített másolatát szintén dr. Lárencz László jóvoltából kaptam, amelyet KAZAY
ANDRÁS (ENDRE) (1876–1923) gyakornoki vizsgájának sikeres
letételét igazolja, szintén Kolozsváron. A dokumentumot
„A kolozsvári gyógyszerész-gyakornoki vizsgáló bizottság”
bocsátotta ki 250/1897 szám alatt, annak elnökének, „s.k.
Fabinyik (kb.)” aláírással. Ebbõl megtudjuk, hogy „KAZAY
ANDRÁS, gyakornok, aki utóbb EMBER ELEK gyógyszerésznél
Nagybányán volt alkalmazva, a gyakornoki vizsgálatot 1897.
okt. 28-án, egyszerû eredménnyel tette le.
Minélfogva
segéddé képesíttetett.”
A dokumentumot október 29-én állították ki, majd
október 31-én már iktatta is Nagybánya szabad kir. Város
Tanácsa, 3665 szám alatt. Az oldal alsó részén „láttam s.k.
Kazay András
Ember Elek” megjegyzés látható. Az álaírás helyén az s. k. át
van húzva, tehát Ember Elek nem írta alá. Feltehetõen az átiratot továbbküldték Ember
Eleknek is, azzal a szándékkal, hogy esetleg tovább is alkalmazni akarta Kazayt. De nem így
történt, mert Kazay Szilágysomlyóra ment dolgozni (ahol már dolgozott a tirocinális vizsga
elõtt is), onnan Marosludasra és csak 1898 okróberétõl 1901 márciusáig tért vissza Ember
Elek gyógytárába. Ebben az idõben, Nagybányán, szerkesztette és adta ki 1900-ban négykötetes
Gyógyszerészi Lexicon-ját. Ezt az 1550 oldalt magába foglaló enciklopédikus mûvet 24 éves
korában, még csak a segédgyógyszerészti diploma birtokában adta ki és magába foglalja a
XIX.–XX. századok fordulójának teljes szakmai ismeretét. A Lexicon ma is jelentõs forrás,
fõleg gyógyszerészettörténeti tanulmányokhoz.
Egyetemi tanulmányait 1901–1903 között Budapesten végezte. 1903. június 15-én diplomázott. A szakmai érdeklõdésén túl széleskörû tudásról tett tanúbizonyságot: értett a kémiához,
Than Károly tanársegédje volt. Winkler Lajos professzor nem érdemtelenül nevezte Kazayt a
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cunoºtinþa fostului ºef al lui Kazay, cã acesta a intenþionat sã-l angajeze în continuare. Dar
nu s-a întâmplat aºa, fiindcã Kazay s-a angajat la ªimleul Silvaniei (jud. Sãlaj – unde a mai
lucrat ºi înaintea examenului de practicant), apoi la Luduº ºi numai între octombrie 1898
ºi martie 1901 a revenit la farmacia lui Ember Elek. În aceastã perioadã a redactat ºi a editat
în 1900, cartea intitulatã Gyógyszerészi Lexicon (Enciclopedie farmaceuticã), în patru volume,
însumând 1550 pagini. Este o lucrare, care cuprinde toate cunoºtinþele de specialitate de la
sfârºitul secolului la XIX-lea. Kazay a reuºit aceastã performanþã, încã înaintea studiilor
universitare, la numai 24 ani. Enciclopedia este ºi azi de mare ajutor în special pentru cei
care studiazã istoria ºtiinþelor farmaceutice.
Cursurile universitare le a urmat între anii 1901–1903, la Budapesta. Licenþa a obþinut-o
la 15 iunie 1903. Dincolo de vastele sale cunoºtinþe de specialitate, Kazay a fãcut dovada ºi
talentului sãu de chimist. A fost asistent universitar lângã renumitul profesor Than Károly.
Profesorul Winkler Lajos l-a supranumit „Scheele al Ungariei”. S-a manifestat ºi în alte domenii.
S-a ocupat ºi de istoria muzicii ºi a artelor, de filozofie, astronomie, meteorologie, artã
popularã, dar a cântat ºi la orgã, înlocuind cantorul la bisericã. Ca farmacist licenþiat a avut
mai multe locuri de muncã la Ógyalla (azi Hurbanovo – Slovacia), Nagyszalatna (azi Zvolenská
Slatina – Slovacia), Budapesta, unde a fost chimist-ºef director la Fabrica Galenus. Între anii
1915–1918 ia în arendã farmacia din Vaºcãu (jud. Bihor),
apoi cumpãrã farmacia din comuna Vértesacsa (jud. Fejér –
Ungaria). Din pãcate a avut o sãnãtate ºubredã, dar a
activat pânã la moarte. A decedat în aprilie 1923, la doar
47 ani. Pentru a pãstra memoria acestui farmacist deosebit,
în 1998, a luat fiinþã Fundaþia Farmaceuticã Kazay din
Vértesacsa [15c, 26c, 30a, 11].

* * *

Jakabházy Zsigmond

Este de remarcat cã primele trei atestate au fost formulate în limba latinã, iar cel de-al patrulea în limba maghiarã.
Textul acestui ultim document este cvasi-identic cu cele de
limbã latinã. În decursul celor douãzeci de ani, aspectul
diplomelor s-a modificat, s-au fãcut mai simple. Atestatele lui
Richter, Csics ºi Barla sunt cuprinse în câte un chenar cu o
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„magyar Scheele”-nek. Zene- és mûvészettörténettel is foglalkozott, orgonista és kántorként is
tevékenykedett, ha úgy kellett, de filozófiai, csillagászati, meteorológiai vagy néprajzi dolgozatokat is közölt Mint diplomázott gyógyszerész számtalan munkahelyen fordult meg, mint:
Ógyala (ma Hurbanovo, Szlovákia), Nagyszalatna (ma Zvolenská Slatina, Szlovákia), Szilágysomlyó (ma ªimleul Silvaniei – Szilágy megye, Románia), Vaskóh (Vaºcãu – Bihar megye,
Románia) és végezetül Vértesacsa, ahol, nagyon fiatalon, alig 46 éves korában hunyt el. Hogy
a hálás utókor méltóképpen ápolja emlékét ennek a kiemelkedõ és sokoldalú gyógyszerésznek,
1998-ban megalakult a Vértesacsai Kazay Gyógyszerészeti Alapítvány [15c, 26c, 20a, 11].

* * *
Meg kell jegyezni, hogy amíg a három elsõ bizonyítvány latin nyelven szerkesztették,
addig Faragó András oklevelét már magyar nyelven fogalmazták meg. A bizonyítványok
külalakja is jelentõsen változott a keletkezésük között eltelt húsz év alatt. A Richter-, Csicsés Barla-féle bizonylatok egy grafikailag díszesen megtervezett keretbe voltak belefoglalva, ami
az évek múlásával változott, egyszerûsödött. A negyedik „végbizonyítvány” már egy egyszerû
formát képvisel, cirádák és díszkeretek nélkül. A szöveg,
alapjában véve, szinte azonos az eredeti latin megfogalmazással, de módosult is bizonyos fokon, pl. már nincs feltüntetve
a gyakornoki éveket irányító patikus neve, és pluszban
megjelöli azt a cs. és kir. rendeletet, aminek alapján a vizsgáztatás megtörtént.
Ha összehasonlítjuk, az évek folyamán, a vizsgáztatást
végzõ bizottságok összetételét, megállapíthatjuk, hogy azok
egy bizonyos állandóságot mutatnak. Maga az a tény, hogy
az eltelt több mint húsz év alatt, végig, Fabinyi Rudolf
(1867–1920) professzor, a Kémiai Intézet igazgatója, volt a
bizottság elnöke, bizonyítja azt a magas elvárási szintet,
amit az õ nagytudású személyisége garantált. Hasonlóan
Lõte József (1856–1938), a kór- és gyógyszertani tanszék
vezetõje, aki két ízben is volt az Orvosi Kar dékánja. Késõbb
Fabinyi Rudolf
részt vettek a vizsgáztató bizottságokban Issekutz Hugó (1855–
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graficã finã, aspectuoasã, iar ultimul este tipãrit pe o coalã
simplã, fãrã chenar, fãrã ornamente, fãrã graficã.
Dacã comparãm componenþa comisiilor de examinare,
pe durata celor 20 de ani, se poate observa o oarecare
stabilitate a personalului examinator. Însãºi faptul cã în
toatã perioada discutatã profesorul Fabinyi Rudolf (1867–
1920), directorul Institutului de Chimie a Universitãþii a
fost preºedintele comisilor, este o dovadã în acest sens.
Competenþa ºi exigenþa lui au garantat nivelul corespunzãtor
al cunoºtinþelor celor trecuþi la examene. În mod asemãnãtor,
a participat Lõte József (1856–1938), profesor de patologie ºi
de farmacologie, de douã ori decanul Facultãþii de Medicinã.
Au mai participat în comisiile de examinare iluºtrii profesori
ai Universitãþii, ca: Issekutz Húgó (1855–1915), Jakabházy
Zsigmond (1867–1945), Ruzitska Béla (1867–1942) ºi Széki
Lõte József
Tibor (1879–1950).
Conform prevederilor legale, în comisii au participat ºi farmaciºti fruntaºi din oraº, ca:
Széky Miklós (1842–1912), Wolff János (1815–1897) ºi Czetz Dénes (1869–1922). Prezenþa
farmaciºtilor în comisie a fost necesarã ºi justificatã prin faptul cã practicanþii au dobândit
cunoºtinþele practice în cadrul farmaciilor, iar în facultate au dominat materiile teoretice. În
acest fel farmaciºtii de oficinã au fost competenþi, în primul rând, în evaluarea cunoºtinþelor
practice ale candidaþilor. Despre complexitatea pregãtirii practicanþilor, din perioada respectivã,
ne putem forma o imagine, consultând manualele destinate practicanþilor, ca cele scrise de
Csurgay Kálmán [6] ºi Vondrasek József [25].

3. Adeverinþe de examene universitare
Adeverinþele de examinare atestã rezultatele obþinute de studenþii Csics Béla ºi Barla
Dezsõ, prezentaþi deja mai sus, la trei materii din primul an de facultate.
• Dintre cele douã dovezi ale lui CSICS BÉLA prima s-a emis pentru examenele la douã
materii, susþinute în data de 15 respectiv 17 iunie 1898, la chimie ºi botanicã. Cea de a doua
se referã la examenul de fizicã, dat la 27 septembrie al aceluiaºi an. Dimensiunea lor este
de 22×35,4 cm. Actele sunt semnate (greu lizibil – Farkas Gyula?) de decanul facultãþii de
matematicã ºi ºtiinþele naturii ºi oficializate cu timbrul sec al Universitãþii.
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1915), Jakabházy Zsigmond (1867-1945), Ruzitska Béla (1867–
1942) és Széki Tibor (1879–1950) professzorok, a FJTE
kiemelkedõ személyiségei is.
A kor rendelkezéseinek megfelelõen, a bizottságokban
jelen kellett legyen, egy vagy két, a városban mûködõ, jeles
gyógyszerész is. Így került a vizsgáztatók közé Széky Miklós
(1842–1912), Wolf János (1815–1897) és Czetz Dénes (1869–
1922). Az officinában dolgozó patikusok jelenléte a
vizsgáztatók között szükséges és indokolt volt az által, hogy
a gyakorlati felkészülést a gyógyszertárakban végezték a
jelöltek, az egyetemi oktatást pedig az elméleti anyagok
uralták. Így, a gyakorlati ismeretek felmérésére a legjogosultabbak az aktív gyógyszerészek voltak. A vizsgázók sokoldalú
felkészültségérõl képet alkothatunk a korabeli, a gyakornokoknak szánt tankönyvek alapján, mint Csurgay Kálmán
és Vondrasek József tankönyvei [6, 25].

Issekutz Hugó

3. Egyetemi vizsgai bizonyítványok
Az egyetemi vizsgai bizonyítványok a fentebb már megismert Csics Bélának és Barla
Dezsõnek három-három, elsõévi szigorlatának az eredményeit igazolják.
• CSICS BÉLA nevére kiállított két bizonyítvány az elsõ év vizsgáinak sikeres letételét
dokumentálja. Az elsõ okirat, két – 1898. június 15-én, illetve június 17-én – letett vizsgákra
– vegytanból és növénytanból –, vonatkozik. A másik bizonyítvány, a szeptember 27-i fizika
vizsga sikeres abszolválását igazolja. Méretük: 22×35,4 cm. Az okiratokat a matematika és
természettudományi kar dékánja (az aláírás nehezen olvasható – Farkas Gyula?) és az Egyetem
címeres szárazpecsétje hitelesíti.
• BARLA DEZSÕ három bizonyítványa ugyanannak a három vizsgának az eredményeit
igazolja. Ahogy magukon az okiratokon írják „a gyógyszerészmesteri oklevél elnyerése végett”
fenntartott vizsgáit 1907. december 20-án phisicából, 1908. május 25-én chemiából, 26-án pedig
botanicából teljesítette, jó minõsítéssel. Ezeket a dokumentumokat a jeles földrajz és ásványtan
professzor, dr. Szádeczky-Kardos Gyula (1860–1935), a korabeli dékán szignálta [2 b].
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• Din partea lui Barla Dezsõ avem trei asemenea atestate, pentru cele trei examene. Cum
se poate citi în textul documentului, la examenele susþinute „în scopul obþinerii diplomei de
magister-farmacist” la 20 decembrie 1907 la fizicã, la 25 mai 1908 la chimie ºi la 26 mai la
botanicã a reuºit cu succes, cu calificativul bine. Aceste documente au fost semnate de
vestitul profesor de geografie ºi geologie, dr. Szádeczky-Kardos Gyula (1860–1935), decanul
Facultãþii de matematicã ºi naturale [2b].
• În mod analog dovada care s-a eliberat de Universitate, pentru Barla Dezsõ, atestã examenul de licenþã luat cu succes sub numãrul 801/1909/9. Conform documentului candidatul „a
terminat examenele ºi a depus ºi jurãmântul de magister-farmacist, în prezent diploma este în curs de
confecþionare”. Rostul acestei dovezi a fost, ca ºi cel amintit în cazul lui Kazay Endre, ca proaspãtul absolvent, sã poatã sã se angajeze cât mai repede, încã înaintea primirii diplomei oficiale.

4. Diplome de farmacist
Cele patru diplome de farmacist au fost dobândite, în ordine cronologicã de cãtre:
Harsányi Károly (1903), Prodam Guido (1904), Barla Dezsõ (1909) ºi Mihálka Gyula (1914).
• HARSÁNYI KÁROLY (1884–1954) a fost licenþiat cu promoþia 1903, despre care vom mai
vorbi. A avut o viaþã plinã cu evenimente pozitive ºi dramatice. În 1913 a cumpãrat o
farmacie la Budapesta, pe urmã participã în primul rãzboi
mondial. În anul 1944, din cauza originii neariene i s-a
ridicat dreptul de farmacie, apoi a fost deportat. În februarie
1945 a fost eliberat din lagãr de trupele sovietice. Revenind
la Budapesta îºi pune la punct farmacia mult suferitã ºi o
trece pe numele fiului sãu. În 1950 farmacia este
naþionalizatã, iar bãiatul emigreazã în Australia. Harsányi
Károly decedeazã în anul 1954 [36].
Dincolo de faptul cã ºi el însuºi a fost un bun profesionist, renumele lui se datoreazã ºi fiului sãu, Harsányi János
(John C. Harsanyi) (1920–2000), tot farmacist ca prima
formare, care a fost laureat cu premiul Nobel pentru
economie, în anul 1994 [23b].
• PRODAM GUIDO (1882–1948) S-a nãscut ca fiul unui
Prodam Guido
farmacist italian, în Fiume (atunci Austro-Ungaria, azi Rijeka
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• Szintén egy vizsga sikeres letételét igazolja az az okirat, amit az Egyetem a diplomavizsgája
napján állított ki, 801/1909/9 szám alatt, Barla Dezsõnek. Ez a dokumentum bizonyítja,
hogy a jelölt „a szigorlatokat befejezte, és gyógyszerészmesterré feleskettetett, oklevele jelenleg készülõben
van”. Ez a dokumentum szolgált a végzettség igazolására, hogy a frissen diplomázott patikus,
még a hivatalos oklevél elkészítése elõtt, munkába tudjon állni, minél hamarabb, éppen úgy
mint a fentebb ismertetett Kazay-féle igazolvány esetében is.

4. Gyógyszerészi oklevelek
A négy gyógyszerészi-oklevél megszerzõi illetve haszonélvezõi, idõrendben Harsányi Károly
(1903), Prodam Guido (1904), Barla Dezsõ (1909) illetve Mihálka Gyula (1914) gyógyszerészek
voltak.
• HARSÁNYI KÁROLY (1881–1954) a késõbb még említendõ 1903. évi generációval diplomázott Kolozsváron. Élete esménydúsnak mondható, tele pozitív és drámai fordulatokkal.
1913-ban gyógyszertárat vásárolt Budapesten. Részt vett az elsõ világháborúban is. A gyógyszertári jogát 1944-ben, zsidó származása miatt, visszavonták, majd eldeportálták. A lágerbõl,
1945 februárjában, a szovjet csapatok szabadították ki.
Hazatérve visszakapja és rendbeteszi patikáját, majd a fia
nevére íratja, de 1950-ben elállamosítják. 1954-ben hunyt el
[32].
Azon túl, hogy õ maga is elismert gyógyszerész volt,
fõleg fián keresztül vált híressé. Õ volt Harsányi János (1920–
2000) édesapja. A fia eredeti végzettsége szerint, szintén
gyógyszerész volt, de mint közgazdász kapott, 1994-ben,
megosztott Nobel-díjat [23d].
• PRODAM GUIDO (1882–1948) Fiuméban (ma Rijeka –
Horvátország) született, olasz gyógyszerészcsaládban, de õ
késõbb magyarnak vallotta magát. Gyakornoki éveit szülõvárosában teljesítette, majd beiratkozott a Budapesti Egyetemre. Onnan 1903. év folyamán fegyelmi úton eltávolították. Így, gyógyszerészi diplomáját Kolozsváron szerezte
meg 1904-ben. Ezután Fiuméban, Bécsben, Klagenfurtban
Prodam Guido
dolgozott. 1910-tõl érdeklõdéssel fordult a gyerekcipõben
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– Croaþia). Anii de practicã le-a efectuat în oraºul natal, apoi s-a înscris la Universitatea din
Budapesta. De acolo a fost eliminat pe motive disciplinare. În acest fel a ajuns la Cluj ºi
aici a obþinut licenþa în farmacie, în anul 1904. Ca farmacist a lucrat la Fiume, Viena ºi
Klagenfurt. Din 1910 se orienteazã spre aviaþie ºi construcþia de aeroplane, aflatã în plinã
efervescenþã. Dupã brevetarea unei inovaþii în domeniu, se stabileºte la Budapesta ºi tot
timpul sãu dedicã acestor studii ºi practici. Este primul aviator care zboarã deasupra capitalei
Ungariei ºi care, din Budapesta ajunge pe cale aerianã la Fiume. Obþine atestarea ca aviator
de luptã (1913) ºi participã în primul rãzboi mondial. În timpul unei misiuni este lovit de
un glonþ ºi i-se paralizeazã total mâna dreaptã. Dupã „vindecare” ºi prizonieriat de rãzboi
italian, revine la Budapesta ºi îºi cumpãrã o farmacie. Se ocupã de aceasta cu entuziasm ºi
profesionalism. Farmaciei i-a dat un nume în memoria accidentului sãu: farmacia Vulturul
Invalid. Marea parte a câºtigului sãu a dedicat susþinerii cauzei zborurilor [19b, 23e].
• Urmãtoarea diplomã se aflã în „arhiva familialã” a urmaºilor farmacistului BARLA
DEZSÕ. Aceasta este un document scris cu mâna, caligrafic, pe un pergament, de dimensiunile
de 67×47,5 cm. Diploma este semnatã de comisia de examinare, ºi anume: prof. Klug Leopold,
decanul Facultãþii de matematicã ºi ºtiinþele naturii, prof. Makara Lajos (1862–1915), decanul
Facultãþii de medicinã ºi de cãtre Lõte József, în calitate de notar al comisiei de licenþã.
Diploma poartã, ca semn ºi garanþie a originalitãþii documentului, un sigiliu mare de cearã roºie într-o capsulã de
lemn. Diploma de licenþã s-a obþinut în anul 1909 [14].

Mihálka Gyula

• Identic este aspectul diplomei obþinute în anul 1914,
de cãtre MIHÁLKA GYULA (1887–1943). El s-a nãscut în oraºul
Sighetul Marmaþiei (jud. Maramureº). Locul ºi perioada
practicii preuniversitare nu cunoaºtem. Cursurile universitare
le-a urmat în cadrul Universitãþii din Cluj. La vârsta de 27
ani a obþinut diploma de magister pharmaciae, care a fost
semnatã de Szádecky-Kardos Gyula, decan pensionat,
Marschalkó Tamás, decanul Facultãþii de Medicinã ºi Riegler
Gusztáv, prodecan la Medicinã, ca secretar de comisie.
Conform informaþiilor de la familia lui, între 1916–1918 a
lucrat la Spitalul Militar din Satu Mare [18]. A fost trimis
ºi pe front, ca farmacist ofiþer ºi a fost decorat cu mai
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járó repülés és repülõgéptervezés felé. Ezen a téren szabadalmaztatta egyik újítását is. Ennek
elfogadása után, 1910-ben költözött Budapestre és minden idejét a repülésnek szentelte. Õ
volt az, aki legelõször repült Budapest belterülete felett és jutott el onnan, légi úton, Fiuméba.
Az elsõ viláhgáborúban mint repülõtiszt is részt vett, de lövést kapott és jobb keze teljesen
lebénult. Felépülése és hadifogsága után ismét gyógyszerészettel foglalkozott, nagy lelkesedéssel
és szakértelemmel. Gyógyszertárát, sérülése mementójaként Rokkant Sas Patikának nevezte el.
Jövedelme nagy részét a repülõkutatás támogatására áldozta [19b, 23e].
• A következõ oklevél BARLA DEZSÕ utódainak „családi levéltárából” került a szerzõhöz
tanulmányozás végett. Ez egy kalligrafikusan, latin nyelven, pergamenre irt dokumentum. Ez
a bizottság tagjainak – Klug Leopold, a matematikai és természettudományi kar, Makara Lajos
(1862–1915), az orvostudományi kar korabeli dékánjai, mint vizsgáztatók és Lõte József, mint
bizottsági jegyzõ – aláírásával és az Egyetem nagy vörösviasz-pecsétjével van hitelesítve. Mérete
67×47,5 cm. Ezt Barla az 1909. évben szerezte meg.
• A negyedik oklevél tulajdonosa MIHÁLKA GYULA (1887–1943). Máramarosszigeten (ma
Sighetul Marmaþiei – Románia) született. Gyakornoki éveinek és tirocinális vizsgájának helyét
és idejét nem ismerjük. Egyetemi tanulmányait Kolozsváron végezte, diplomáját 1914-ben, 27
éves korában szerezte meg. Gyógyszerészmesteri oklevelét
professzor Szádeczky Kardos Gyula, emeritus dékán,
Marschalkó Tamás, az orvosi kar dékánja és Riegler Gusztáv,
prodékán, mint bizottsági jegyzõ írták alá. A családtól
származó információk szerint 1916–18 között a szatmárnémeti Katonai kórházban mûködött [18]. Részt vett az
elsõ világháborúban, mint gyógyszerész-tiszt, több magas
kitüntetést szerezve. 1921-tõl 1936-ig, ugyanott, a Közkórház
patikájában volt alkalmazásban, amikor nyugdíjba vonult
[5a]. Ugyan az a kötet másik helyén azt olvashatjuk, hogy
„a Betegsegélyzõ gyógyszertár vezetõje Mihálka gyógyszerész volt”
[5b]. Lehet, hogy ez a két állítás nem ellentmondásos,
amennyiben a betegsegélyzõ patikája a kórházinak volt
alárendelve, esetleg azt másodállásban vezette. Ebben a
periódusban önkéntes társadalmi munkát is vállalt, mint
egy szatmári sportegyesület elnöke és mint tûzrendészeti
Mihálka Gyula
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multe ordine importante. Dupã rãzboi, între anii 1921–1936 a lucrat la Spitalul din Satu
Mare [5a] iar dupã aceeaºi sursã, pe o altã paginã aflãm cã „conducãtorul farmaciei Asigurãrilor
de sãnãtate a fost farmacistul Mihálka” [5b]. Se poate cã cele douã afirmaþii nu sunt contradictorii,
în cazul în care farmacia Asigurãrilor sociale a fost subordonatã celei din spital, sau Mihálka
a condus-o pe lângã cealaltã oficinã. În aceastã perioadã el a desfãºurat ºi activitãþi sociale
benevole, fiind preºedintele unei asociaþii sportive ºi inspectorul activitãþii de pompieri din
oraº [5a]. În anul 1936 se pensioneazã, dar se angajeazã la Ileanda (jud. Sãlaj) ca administrator, la farmacia La Cerbul, înfiinþatã în anul 1880, proprietatea vãduvei farmacistului
Szylveszter Zoltán [19a, 19b]. Farmacie proprie nu a avut. A decedat în anul 1943 [18].
Este un fapt lãudabil cã ºi fata lui, Livia (1918–2003), cât ºi fata acesteia l-au urmat în
profesie. Nepoata, dr. Sóos Gyöngyvér, este profesor la Facultatea de Farmacie din Szeged ºi
are o bogatã activitate didacticã ºi ºtiinþificã.
În catalogul documentelor de la Muzeul de Istoria Medicinii „Semmelweis Ignác” din
Budapesta figureazã ºapte diplome de farmacist, emise la Cluj, printre care ºi cele ale lui
Harsányi Károly ºi Prodam Guido [9].

5. Tezã de doctorat

Rácz Rezsõ

În cadrul Universitãþii din Cluj primul titlu de doctor
farmacist a fost obþinut de Tomcsik József (1853–1911) în anul
1877, în Institutul de Chimie al profesorului Fleischer Antal,
în tema acidului carbonic. În prima perioadã a Universitãþii
au fost acordate 67 titluri de doctor pentru farmaciºti [15f].
Teza de doctorat prezentatã aici, este rezultatul muncii de
cercetare a farmacistului Rácz Rezsõ (1884–1944), efectuatã parþial
în laboratoarele Institutului de Chimie din Cluj, al profesorului
Fabinyi Rudolf, ºi susþinutã în anul 1905. Tema disertaþiei
este: Metodã de obþinere a acidului asarylaldehidic ºi a acidului
trimetoxibenzoic ºi câteva noi derivaþi ai acidului asarylaldehidic.
Cãrþulia modestã, legatã în pânzã, cu litere aurite pe copertã,
având în total 16 pagini, probabil, este o variantã prescurtatã
a lucrãrii, care, conform obiceiului timpului, dupã susþinerea
tezei, a fost distribuitã între participanþii la eveniment.
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felügyelõ [5b]. 1936-ban nyugdíjba vonult. Ezután Nagyilondán (Ileanda – ma Szilágy-megye,
Románia) dolgozik, mint a helyi, 1880-ban alapított, özv. Sylveszter Zoltánné tulajdonát képezõ,
Szarvashoz címzett patika kezelõje, 1942-ig [19a, 19b]. Saját gyógyszertára soha nem volt.
Elhunyt 1943-ban [18].
Dicséretes dolog, hogy Livia lánya (1918–2003) és annak lánya is, dr. Soós Gyöngyvér
szintén folytatta hivatását. Unokája a Szegedi Gyógyszerészeti kar professzora, aki kiemelkedõen
gazdag oktatói és tudományos tevékenységet folytat.
A Budapesti Semmelweis Orvostörténeti Múzeum dokumntációs katalósusában hét kolozsvári gyógyszerész-diploma szerepel, köztük a Harsányi Károlyé és Prodam Guidoé is [9].

5. Doktori disszertáció
A FEJTE keretén belül az elsõ gyógyszerészdoktori címet Tomcsik József (1853–1911) [15e,
15f] szerezte meg 1877-ben, Fleischer Antal Kémiai Intézetében, a szénsavval kapcsolatban írt
dolgozatával. A Kolozsvári Egyetem elsõ periódusában összesen 67 gyógyszerész szerzett
doktori címet [15f].
A következõ gyógyszerészdoktori dolgozat Rácz Rezsõ (1884–1944) kutató munkájának
eredménye amit, részben, dr. Fabinyi Rudolf professzor intézetében dolgozott ki, 1905.
esztendõben. Témája: Eljárás asarylaldehid- és trimetoxy-benzoesav
elõállítására és az asarylaldehyd néhány új származéka [4]. A
kis, szerény könyvecske, vászonba kötve, aranyozott betûkkel
a borítón, összesen 16 oldal. Feltehetõen az értekezésnek
csak egy rövidített változata, kivonata, amit, korabeli szokás
szerint, a tézis megvédése után kiosztottak az eseményen
jelenlevõk között.
Rácz (alias Rosenberg) Rezsõ 1884-ben született Kaposváron. Iskoláit részben Aradon végezte. Gyakornoki éveit
Aradon, Hajós Árpád az Isteni Gondviseléshez címzett
patikájában teljesítette. Ez után a gyakornoki vizsgát
Kolozsváron abszolválta, kitûnõ eredménnyel, amiért
kémiából Fabinyi-díjjal tüntették ki [15g].
Egyetemi tanulmányait Budapesten végezte és ott
Rácz Rezsõ
diplomázott 1904-ben. Az egyetemi évek végeztével tanul47

Rácz (alias Rosenberg) Rezsõ s-a nãscut în 1884, în oraºul Kaposvár (Ungaria). Clasele
gimnaziale le a urmat în Arad. Anii de elevat în farmacie le-a satisfãcut tot la Arad, în farmacia
Providenþa Divinã a lui Hajós Árpád. Examenul de practicant l-a susþinut la Cluj, cu calificativul
excelent, iar la chimie obþine chiar ºi Premiul Fabinyi, pentru buna lui pregãtire [15g]. Astfel
nu este de mirare cã ºi teza lui de doctorat a pregãtit-o la catedra profesorului Fabinyi.
Facultatea a urmat-o la Budapesta ºi obþine licenþa în anul 1904. Dupã anii de studenþie
efectueazã o cãlãtorie de studii în Germania, ºi acolo, la Charlottenburg a început cercetãrile
pentru teza de doctorat, pe care le va finaliza la Cluj. Mai târziu a lucrat ºi în Germania
ºi Austria. Revenind în Ungaria, mai întâi cumpãrã o farmacie în oraºul Hódmezõvásárhely,
iar în anul 1908 se mutã la Oradea ºi în 1909, împreunã cu soþia, Kaufmann Margit, cumpãrã
farmacia La Leul. În 1912 vinde ºi aceastã oficinã ºi în comun cu Vadász Gusztáv, un alt
farmacist tânãr, cumpãrã farmacia Coroana Maghiarã, de pe strada principalã a oraºului. El
a condus aceastã farmacie cu succes, timp de peste treizeci de ani. În timpul acestor trei
decenii a fost un membru activ ºi apreciat al „breslei” farmaciºtilor orãdeni. Cu dãruire a
participat în activitatea organizaþiilor profesionale, a comunicat lucrãri ºtiinþifice, etc., pânã
când din cauza legilor antisemite, spaþiul lui de activitate a fost îngrãdit. Împreunã cu
familia, a suportat toate atrocitãþile persecuþiilor antisemite. La un moment dat i s-a confiscat
farmacia, pe care cu sacrificiul unei importante sume a redobândit-o, dar nu mai avea dreptul
s-o conducã. A fost nevoit sã-l angajeze ca administrator, pe tânãrul farmacist Bácskay Tibor.
În aprilie 1944, familia a fost mutatã în ghetoul din Oradea, iar în luna mai au fost deportaþi
în lagãrul de la Auschwitz-Birkenau, unde la începutul lunii iunie, împreunã cu soþia, au fost
trimiºi în camera de gazare, la nici 60 de ani [4].

6. Tabloul
Tabloul prezentat s-a confecþionat în amintirea anilor de studenþie a farmaciºtilor absolvenþi
în promoþia 1903 ºi documenteazã câteva lucruri inedite.
„Documentul” este un tablou multiplicat fotografic, înrãmat, de dimensiuni: 29×39 cm. În
ciuda celor peste o sutã de ani trecuþi de la executarea lui, ºi-a pãstrat calitatea în foarte bune
condiþii, cu toate cã în timpul celui de al doilea rãzboi mondial a fost lovit de un glonþ.
Iniþial, tabloul al fost al farmacistului Horváth Károly, absolvent în 1903, ºi a fost
moºtenit de nepotul sãu, regretatul ginecolog dr. Nagy Levente conferenþiar universitar. Dânsul
l-a pãstrat ºi l-a donat d-nei Péter H. Mária, care mi-a pus la dispoziþie fotocopia tabloului.
Sincere mulþumiri pentru gestul generos al Dânsei.
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mányi utat tett Németországban és ott, Charlottenburgban kezdte el a témája kutatását, amit
Kolozsváron fejezett be. Késõbb dolgozott Németországban és Ausztriában is. Hazatérve
Magyarországra, kezdetben Hódmezõvásárhelyen vásárolt egy patikát, majd 1908-ban Nagyváradra költözött és 1909-ben, feleségével együtt megvásárolt egy gyógyszertárat. Elsõ váradi
gyógytára az Oroszlán patika volt, a Nagypiac-tér sarkán. Ezt 1912-ben eladta és megvásárolta,
egy másik fiatal gyógyszerésszel, Vadász Gusztávval közösen, a város fõ utcáján a Magyar
Korona gyógyszertárat, amit igen sikeresen vezetett, több mint harminc évig.
Évtizedeken át aktív és elismert tagja volt a nagyváradi gyógyszerész „céhnek”, tevékenyen
vett részt a szakmai szervezetekben és azok vezetõségeiben, tudományos közlemények szerzõje
volt, stb. amíg az antiszemita törvények be nem szûkítették mozgásterét. Családjával együtt
végigszenvedte a zsidóüldözés minden borzalmát. Elõször elvették a patikáját, amit egy
jelentõs összeg ellenében visszakapott, de már nem vezethette. Ekkor a gyógyszertár vezetését
a fiatal Bácskay Tiborra bízta. 1944 áprilisában a nagyváradi gettóba kerültek, majd májusban
Auschwitz-Birkenauba deportálták, ahol a június eleji napokban gázkamrába küldték, feleségével
együtt, alig hatvan évesen [4].

6. Tabló
Az említett tablókép az 1903. évi, Kolozsváron gyógyszerészdiplomát szerzett hallgatók
közös emlékének készült és több fontos tényt dokumentál.
A tabló egy fényképészeti úton sokszorosított, berámázott, 29×39 cm méretû kép. A több
mint száz éves kora ellenére, nagyon jól megõrizte minõségét, igen jó állapotban maradt fent,
mindazzal együtt, hogy a II. világháború alatt golyótalálatot kapott a felsõ negyedében, ami
nem sértett meg egyetlen arcképet sem. (A tabló eredetileg Horváth Károly 1903-ban végzett
gyógyszerész tulajdona volt, amit unokája néhai dr. Nagy Levente, szülész-nõgyógyász egyetemi
docens örökölt, õrzött meg és adományozta Péter H. Máriának. Péter tanárnõ nagylelkûsége
tette számomra is elérhetõvé a kép reprodukcióját. Õszinte köszönetem önzetlen gesztusáért.)
A tabló történetét és a rajta szereplõ végzõsök és tanárok életútját Péter H. Mária és
Ferentzi Mónika dolgozták fel több igényes tanulmányban [32, 7, 8].
Melyek a tablókép érdekességei?
Az elsõ ezek között az, hogy a tablón megjelenik Thinagl Szerafin (1880–1956) arcképe is,
aki az elsõ diplomás gyógyszerésznõ volt a történelmi Magyarországon és így Erdélyben is.
Érdekes módon arcképe a tabló bal alsó sarkában van elhelyezve, szinte elkülönítve az
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Istoria tabloului a fost prelucratã în trei publicaþii valoroase de d-nele Péter H. Mária ºi Ferentzi Mónika [32, 7, 8].
Tabloul ne prezintã mai multe lucruri interesante.
Primul este, cã pe acest tablou apare fotografia domniºoarei Thinagl Szerafin (1880–1956), prima absolventã a Facultãþii
de Farmacie, nu numai la Cluj, dar ºi în toatã Ungaria istoricã.
Într-un mod neobiºnuit fotografia ei este plasatã în
colþul stâng, jos, practic izolatã de cei 21 absolvenþi bãrbaþi.
Plasarea acestui portret în acest fel, de fapt, reprezintã opinia
generalã a anilor de la începutul secolului XX, cu privire la
accesul femeilor la studii universitare. Cât priveºte poziþia
oficialã a timpului respectiv, o putem deduce dintr-un articol
referitor la d-ra Thinagl: prima datã „o asociaþie a fãcut
propuneri privind acceptarea femeilor în domeniul medicinii ºi
farmaciei. În anul 1895 Ministerul Cultelor ºi Instrucþiei Publice
Thinagl Szerafin
a fãcut primele iniþiative în aceastã problemã. Universitatea din
Budapesta a luat o poziþie categoricã împotriva admiterii femeilor. Dupã aceasta, majoritatea membrilor
Societãþii Farmaciºtilor din Ungaria a format o opinie contradictorie iniþiativei, iar cu ocazia unor
discuþii ulterioare s-a formulat ºi o poziþie restrictivã în problemã” [8]. Ministerul citat, a rezolvat
aceastã problemã mult discutatã, printr-un ordin ministerial, în decembrie 1895. Deci, aceasta
a fost situaþia ºi poziþia oficialã.
Dar poziþia corpului didactic ºi a studenþilor s-a manifestat în spiritul opiniei generale, faþã de
studenta în cauzã. „La început a fost primitã cu discriminare negativã ºi izolare. În sala de curs a fost
obligatã sã se aºeze separat, la început nu a avut dreptul sã scrie pe tablã sau sã execute experienþele. (…)
Mai târziu s-a mai liniºtit atmosfera ºi prin cunoºtinþele ºi sârguinþa ei a câºtigat aprecierea colegilor” [8].
Despre viaþa ºi cariera profesionalã a farmacistei Thinagl Szerafin, numai pe scurt: s-a
nãscut la Nagyszombat (azi Trnovo – Slovacia). A fost o elevã foarte bunã ºi silitoare, vorbea
cinci limbi. Din octombrie 1898 a fost practicantã la farmacia Unicornul de Aur, a farmacistului
Bunzl Gyula, din oraºul sãu natal. Dupã expirarea perioadei de practicã a fost acceptatã la
examenul de practicant, la Cluj, fãrã sã participe la cursul de pregãtire. Luând examenul
tirocinal, s-a înscris la Universitate, ca student „extraordinar”. În ciuda greutãþilor ºi a
discriminãrii ºi-a absolvit toate examenele. Examenul de licenþã l-a susþinut la 18 iunie 1903,
în aceeaºi zi a depus ºi jurãmântul.
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évfolyam 21 férfi tagjától. A kép ilyen módon történt
elhelyezése az akkori idõk, felfogását tükrözi, a nõk
felsõoktatásban történõ részvételét illetõen. Ami a hivatalos
álláspontot illeti egy, Thinagl Szerafinra vonatkozó cikk így
ír: elõször egy „(…) egyesület tett javaslatot a nõk foglalkoztatására
az orvosi és gyógyszerészi pályán. 1895. januárjában a Vallás és
Közoktatási miniszter, kezdeményezõ lépést tett ez ügyben. A
Budapesti Tudományegyetem egyértelmûen állást foglalt a nõk
felvétele ellen. Ezután a Magyarországi Gyógyszerész Egylet
tagjainak többsége is ellenvéleményt nyilvánított, majd a további
szakmai viták alkalmával egy korlátozó javaslattal élt” [8]. Az
említett minisztérium 1895 decemberében rendelettel oldotta
meg a kérdést. Ez a dolog hivatalos része.
Ugyanakkor a tanszemélyzet és a hallgató kollégák
pozíciója is a fenti, konzervatív szellemben nyilvánult meg,
Harsányi Károly
a hölgyhallgatóval szemben. „Kezdetben negatív megkülönböztetés és elszigeteltség fogadta. Az elõadóteremben külön helyen kellet
ülnie, eleinte nem írhatott a táblára és a kísérleteket sem végezhette el. (…) Késõbb oldódott ez a légkör,
tudásával és szorgalmával nagy elismerést váltott ki.”
Röviden emlékezzünk meg Thinagl Szerafin életérõl és szakmai pályájáról: Nagyszombaton
(ma Trnovo, Szlovákia) született. Jó képességû és szorgalmas tanuló volt, öt nyelvet beszélt.
1898 októberétõl szülõvárosában, Bunzl Gyula Arany Egyszarvú patikájában volt gyakornok.
A gyakornoki tanfolyam elvégzése nélkül is befogadták a vizsgára, amit sikeresen letett. A
kolozsvári Egyetemre, mint rendkívüli hallgatót vették fel. A nehézségek és a diszkrimináció
ellenére sikeresen teljesítette szigorlatait. Diplomavizsgáját 1903. június 18-án fejezte be és
még aznap fel is eskették, mint gyógyszerész-mestert.
1904-ben férjhez ment Pesthy Mihály gyógyszerészhez, így õk lettek az elsõ gyógyszerész
házaspár Erdélyben és az országban. Déván megvásárolták az Õrangyal patikát, ahol négy
évig dolgoztak, amikor a vállalkozás egy rossz befektetés után csõdhelyzetbe került. Kénytelenek
voltak máshol munkát vállalni. Szerafin egy Szatmár-megyei kisfaluba került, 1916-ig. Ez után
Isaszegen vásárolták meg, az 1899-ben alapított, Angyal patikát. 1930-ban Szerafin elözvegyült
de továbbra is itt tevékenykedett az 1950. évi államosításig. Thinagl Szerafin 1956 novemberében
hunyt el Budapesten [7, 8].
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În 1904 s-a mãritat cu farmacistul Pesthy Mihály, devenind
primul cuplu de farmaciºti din Ardeal ºi din þarã. Ei îºi
cumpãrã farmacia Îngerul Pãzitor de la Deva ºi aici lucreazã
timp de patru ani, când, în urma unei investiþii greºite, au
dat faliment. Au fost nevoiþi sã se angajeze în altã parte.
Szerafin a ajuns într-un sat mic, undeva, în judeþul SzabolcsSzatmár, unde a lucrat în condiþii grele pânã în anul 1916.
În acest an au reuºit sã cumpere o altã farmacie în orãºelul
Isaszeg (Ungaria). În 1930 decedeazã soþul, dar ea rãmâne
ºi lucreazã acolo pânã la naþionalizarea farmaciilor în
Ungaria, în anul 1950. Decedeazã în anul 1956 [7, 8].
Pe tablou apare ºi poza unui farmacist, devenit celebru
datoritã, în primul rând, bãiatului sãu. Este vorba de
Harsányi Károly, al cãrui bãiat, Harsányi János (John C.
Harsanyi) (1920–2000), a devenit premiat Nobel în anul
Nyíredy Géza
1994, despre care s-a scris mai sus [37].
Tabloul ne oferã informaþii ºi prin prezenþa pe acesta a fotografiilor celor mai vestiþi
profesori ai timpului. În afara celor citaþi ºi prezentaþi, mai sus îi mai gãsim fotografiaþi pe
încã tânãrul ºi multilateralul Iuliu Orient (1869–1940), farmacist ºi medic, mai târziu fondator
al unei bogate colecþii de istoria farmaciei ºi autor al valorosului volum despre istoria
farmaciilor din Ardeal ºi Banat. Nyiredy Géza (1857–1914), iniþial profesor la gimnaziul
unitarian, ºi spiritus rector ºi pentru mai multe decenii conducãtor al cursurilor de pregãtire
a practicanþilor.
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Egy másik fontos személy a tablón Harsányi Károly, aki
fián keresztül vált híressé, mert õ volt Harsányi János (1920–
2000) édesapja [23d]. A fia, aki eredeti végzettsége szerint,
szintén gyógyszerész volt, 1994-ben közgazdasági Nobel-díjat
kapott.
A tabló olyan szempontból is dokumentum értékû, hogy
hét remek, éles fényképen mutatja be a szakma akkori jeles
tanítómestereinek arcképét is. A fentebb felsoroltakon kívül
megjelenik a fiatal és sokoldalú, a késõbbi múzeumalapító,
Orient Gyula (1869–1940), valamint a kolozsvári gyakornoki
tanfolyamok spiritus rectora és évtizedeken át vezetõje, Nyíredy
Géza (1851–1914) portréja is.

Orient Gyula
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CONCLUZII

Provenind

de la întâlnirea secolelor XIX ºi XX, documentele prezentate, emise de cãtre
Universitatea Maghiarã Regalã Ferenc József din Cluj ne au oferit:
• sã cunoaºtem câteva documente, emise în perioada 1872–1919 a primei Universitãþi
clujene, rar studiatã ºi despre care s-a scris relativ puþin în literaturã, ºi care fac posibilã o
privire ºi asupra sistemului universitar de pregãtire a farmaciºtilor în acel timp;
• sã cunoaºtem, foarte pe scurt, viaþa ºi cariera unor farmaciºti iluºtri ai perioadei, la
succesul cãrora, cu siguranþã, au contribuit calitatea înaltã a cursurilor premergãtoare examenului de practicant ºi exigenþa cu care au fost verificaþi candidaþii de savanþii examinatori;
• sã aducem aminte de câþiva profesori ºi farmaciºti, care au avut un rol important în
pregãtirea ºi examinarea viitorilor farmaciºti;
• sã considerãm, ca un fapt pozitiv cã, în toate cazurile citate, cunoaºtem ºi numele
mentorilor, conducãtorilor perioadei de practicã, fiindcã într-un mod nedemn, multe date
s-au pierdut în negura anonimatului, în ciuda faptului cã activitatea lor în iniþierea ºi
îndrumarea elevilor în practica farmaceuticã a avut un rol determinant;
• sã constatãm componenþa relativ constantã a comisiilor de examinare, cunoºtinþele de
un nivelul înalt al profesorilor examinatori ºi exigenþa lor, care au garantat pregãtirea
corespunzãtoare a farmaciºtilor nelicenþiaþi, iar pentru cei din învãþãmântul universitar au
predat cunoºtinþe aprofundate de practicã, cu toate cã numai în cursul anului doi au profitat
de acestea;
• sã aflãm informaþii despre prima farmacistã licenþiatã din Ungaria istoricã, deci ºi din
Transilvania, care nu numai cã a învãþat la Cluj, dar, împreunã cu soþul ei, au ºi lucrat câþiva
ani în Ardeal, ei fiind ºi primul cuplu de farmaciºti din aceastã zonã.
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ÖSSZEFOGLALÁS

Ez a néhány, bemutatott, a XIX–XX. századok fordulója körüli évekbõl származó, a FJTE
által kiállított dokumentum lehetõséget adott, hogy:
• megismerjünk néhány eredeti dokumentumot, amelyek a FJTE, a szakirodalomban
csak elég ritkán tanulmányozott, elsõ idõszakából (1872–1919) származnak, és amelyek részben
rávilágítanak a korabeli gyógyszerész-oktatási rendszerre is;
• röviden megismerhettük néhány egykori, kiemelkedõ patikus életét és karrierjét, akik
elindulásához minden bizonnyal hozzájárult az az eredményes felkészítés, amiben a gyakornoki
vizsga elõtti tanfolyamokon részesültek és az igényes számonkérése az ismereteknek, amit a
tudós vizsgáztatók megköveteltek a jelöltektõl;
• felidéztük az emlékét néhány jeles professzornak és gyógyszerésznek, akik aktív szerepet
vállaltak az akkori gyógyszerészképzés és vizsgáztatás folyamatában;
• örvendetesnek tartjuk, azt a tényt is, hogy minden esetben ismerjük a mentorok, a
gyakornoki éveket vezetõ gyógyszerészek nevét is, ami sokszor és érdemtelenül a névtelenség
homályába vész, pedig az általuk elindított és vezetett gyakorlati képzésnek, a késõbbi
tevékenység vagy a továbbtanulás szempontjából meghatározó szerepük volt;
• a gyakornoki vizsgák bizottságainak relatív állandó összetétele, a résztvevõ professzorok
magas szintû ismeretei és igényességük biztosították a nem-diplomás gyógyszerészek megfelelõ
nívójú felkészültségét és az egyetemi képzésre jelentkezõk alapos gyakorlati ismereteit, igaz,
hogy annak csak a második év folyamán vették hasznát;
• tudomást szerezhettünk a történelmi Magyarországon és így Erdélyben is az elsõként
diplomát szerzett hölgyrõl, aki nem csak Kolozsváron tanult és vizsgázott, hanem Erdélyben
dolgozott is néhány évig.
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EPILOG

În timpul redactãrii, formulãrii unui studiu, ca cel prezent, în mintea autorului apar fel ºi
fel de idei, care nu sunt legate strâns de tema prelucratã, dar care totuºi au o tangenþã cu
aceasta. ªi în prezentul caz s-a întâmplat astfel. Dar omul le lasã la o parte, trece pe lângã
ele. Nu aº dori sã abuzez de pacienþa onoratului Cititor, dupã terminarea lecturii, dar îi reþin
atenþia doar pentru câteva clipe, pentru a prezenta unele din aceste gânduri.
Prima nemulþumire este impresia unei lacune. În timpul lucrului am simþit, cã foarte
multe evenimente, date biografice ale celor prezentaþi nu au fost cuprinse în studiu. M-am
consolat singur, cã tema lucrãrii este descrierea ºi prelucrarea unor documente, diplome,
dintr-o perioadã datã ºi nicidecum prezentarea unor colegi de seamã din trecutul profesiei.
Totodatã a fost necesarã ºi respectarea unei oarecare proporþionalitãþi între prezentarea
fiecãruia, între pãrþile studiului.
Un alt gând, care m-a deranjat a fost acela, cã vestiþilor profesori de la Universitate ºi
a eminenþilor farmaciºti din Cluj, din aceastã perioadã a pregãtirii farmaciºtilor, a rãmas
spaþiu doar pentru câte o frazã. Ei meritau mai mult, fiindcã ei au fost „actorii” cei mai
importanþi pe acesatã scenã, timp de decenii, fãurarii multor generaþii de farmaciºti. Aceste
pete albe, lacunare se pot completa prin literatura destul de bogatã ºi variatã de istoria
farmaciei, ca de exemplu volumele de studii ale domnilor Péter H. Mária sau Honorius
Popescu, prin articole sau prelegeri de specialitate.
Un alt gând, care revine în mod obsesiv este legat de destinul posesorilor acestor
documente, destinul tragic al unora, soarta care nu a cruþat nici pe cei mai iluºtrii reprezentanþi
ai profesiei. Oameni cu vocaþie, cu profesionalism ºi moralitate, care ºi-au pus viaþa, cu suflet
empatic, sã aline suferinþele semenilor ºi le a vrut numai binele, au avut parte de cele mai
nemiloase suferinþe ºi destin. În studiu sunt prezentate unsprezece persoane, dintre care un
sfert a decedat prin moarte violentã. Pe Richter Gedeon l-au executat nevinovat pe malul
Dunãrii ºi a dispãrut pe veci. Pe Rácz Rezsõ l-au înghiþit crematoriile nemiloase ale urii
nemãrginite, din Birkenau. O soartã asemãnãtoare l-a aºteptat ºi pe Harsányi Károly, dar el
a avut norcul sã fie eliberat din lagãr. Pe Lárencz László l-au omorât, cu câteva zile înaintea
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UTÓSZÓ

Egy ehhez hasonló tanulmány megszerkesztése, megírása közben a szerzõnek számtalan, a
témához közvetlenül nem tartozó, de azzal kapcsolatos gondolata támad. Ebben az esetben
is így volt, de ezeknek legtöbbjét elhessegeti magától az ember. Nem szeretnék visszaélni a
T. Olvasó idejével és türelmével a könyv átnézése, olvasása után, de két-három gondolat
erejéig még kérem figyelmüket.
Az elsõ, egy bizonyos hiányérzet. Munka közben éreztem, hogy számtalan adat, életrajzi
tény, esemény maradt ki, szinte mindegyik bemutatottól. Azzal sikerült megvigasztalni magam,
hogy a tanulmány célja nem személyek, a néhai kollégák aprólékos bemutatása volt, hanem
azok diplomáinak, dokumentumainak ismertetése, feldolgozása, egy adott történelmi
periódusból. Ugyanakkor figyelembe kellett venni és betartani egy bizonyos arányosságot is
a leírások, a „szereplõk” bemutatása között.
Zavart, az a gondolat is, hogy csak egy-egy mondat jutott a kolozsvári gyógyszerészoktatás
hõskorának jeles professzorainak és patikusainak. Természetesen, õk nem mellékszereplõk
voltak, hiszen õk voltak, évtizedeken keresztül, az õket követõ gyógyszerész-korosztályok
„kovácsai”. Feltétlenül többet érdemeltek volna. Ezek a fehéren maradt foltok, eltüntethetõk,
az érdeklõdõk számára, a gyógyszerészettörténeti tanulmánykötetek, közlemények, elõadások
segítségével. Ma már róluk is gazdag szakirodalom áll rendelkezésre. Példaként csak Péter H.
Mária és Honorius Popescu tanulmányköteteit idézem.
Egy másik visszatérõ és fájdalmas gondot jelentett számomra a bemutatottak sorsa,
tragikus végzete, ami nem kímélte a szakma legkiválóbbjait sem. Erkölcsileg és szakmailag is
kiváló emberek, akik életüket a mások szenvedéseinek enyhítésére tették fel, empatikus lélekkel
csak a felebarátok javát akarták, a legkegyetlenebb szenvedéseknek és végnek voltak kitéve.
Összesen tizenegy patikus sorsát mutattuk be röviden. Ezeknek egynegyede erõszakos halállal
távozott közülünk, mert Richter Gedeont belelõtték a Dunába és nyomtalanul eltûnt, Rácz
Rezsõt az embertelen gyûlölet birkenaui kemencéi nyelték el. Hasonló körülmények közé
került Harsányi Károly is, de neki megadatott az a szerencse, hogy kiszabaduljon a deportálásból.
Lárencz László életét pedig a kegyetlenségükrõl hirhedtté vált szerb usztasák oltották ki. A
57

sfârºitului celui de la doilea rãzboi mondial, ustaºii sârbi, cunoscuþi pentru cruzimea lor.
Într-un sens tragicã a fost ºi soarta Serafinei Thinagl, care a decedat prin moarte naturalã,
la începutul lunii noiembrie 1956, când, dupã revoluþia maghiarã, tancurile sovietice au
invadat Budapesta. Din acest motiv trupul ei nu s-a putut îmormânta decât în parcul din
piaþa Vörösmarty, din centrul oraºului, ºi numai într-un târziu a primit locul sãu de odihnã
veºnicã. La rândul sãu, Prodam Guido a rãmas cu o infirmitate pe viaþã, curmând în acest
fel particparea lui în dezvoltarea aviaþiei, atât de iubite. ªi Andrei Faragó a fost rãnit în
rãzboi. Aceste cazuri tragice oglindesc evenimentele, coºmarurile ºi tragediile întregului secol
XX, cum se vede marea într-o picãturã de apã.
În încheiere, îmi exprim speranþa, cã în cazul apariþiei unor diplome, documente
asemãnãtoare, prezenta temã va avea completãri ºi continuare, sub forma unor studii ºi
comunicãri, spre mai buna cunoaºtere a istoriei învãþãmântului farmaceutic din cadrul
Universitãþii Regale de ªtiinþe Frantz Joseph din Cluj, ºi din prima sa perioadã.
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negyedik targikus sors a Thinagl Szerafiné volt. Õ ugyan természetes halállal hunyt el, 1956
november elején, de a Budapestre betörõ bosszúálló szovjet tankok keltette körülmények
miatt, ideiglenesen a Vörösmarty téren temették el és csak késõbb térhetett örök nyugalomra.
Prodam Guido is maradandó infirmitással maradt az elsõ világháború után, ami meggátolta
abban, hogy élete nagy szenvedélyének, a repülésnek szentelje fentmaradt éveit és Faragó
András is háborús sebesült volt. Ezekben a sorsokban visszatükrözõdnek az egész XX. század
eseményei, rémségei, tragédiái, mint cseppben a tenger.
Végezetül annak a reményemnek adok kifejezést, hogy hasonló okiratok, oklevelek felbukkanása esetén, újabb tanulmányokban, közleményekben, folytatása és kiegészítése lesz a
jelen témának, a Kolozsvári Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem keretén belüli
gyógyszerészképzés történetének, annak is elsõ idõszakának.
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ABSTRACT
Documents of pharmacist education
from the Ferenc József Science University in Kolozsvár
1872–1919

The author presents a couple of documents issued by the Royal Hungarian Ferenc József
Science University in Kolozsvár where the high-grade education of the pharmaceutics started
after the establishment of the university in 1872. The education of the pharmacists strated
with 2-3 years of practice in a pharmacy, followed by two years of university studies. At that
time, there were no independent Pharmacy Schools at the University, so the first year of
study was accomplished at the Faculty of Natural Sciences and the second year at the
Medical School.
The objects of the study: apprentice and university warrants, pharmacist diplomas, one
(abstractual) pharmacist PhD thesis and the memorial tablet with photographs of the university teachers and the students who graduated in 1903. The documents are dated between
1893 and 1914. In addition to the presentation of the documents, the author provides a
short description of the life and work of the attainers of these documents, some of them
being a proeminent representative of the profession.
The revered Reader gets a bilingual – Hungarian and Romanian – book, this being
addressed to all long-ago and recent graduates and to all of those who are interested in this
matter. Main reason for this is the fact, that during the 130 years of education, due to the
several changes in the ownership of the territory, the education used both languages.
By the hope of the author, this modest study will contribute to the cognition of the
beginnings and the attendance of the transylvanian pharmacist education.
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RESUMO EN ESPERANTO
Dokumentoj de la instruado de apotekistoj,
en la Hungara Reøa Universitato Francisco Josefo en urbo Cluj
1872–1919

La aýtoro prezentas kelkajn dokumentojn, emisiitaj de iama Hungara Reøa Universitato „Ferenc

József ” en Kolozsvár (nun Cluj - Rumanio), kie tuj post ties estiøo, dum la jaro 1872, oni
ekkomencis ankaý la altnivelan instruadon de apotekistoj. La formado de la farmaciistoj daýris
post du- aý trijara praktika periodo en apotekoj, ankaý du jarojn en la universitato. Tiutempe,
ankoraý ne funkciis memstaraj farmaciaj fakultatoj. La klerigado okazis dum la unua jaro
enkadre de la naturscienca, kaj la dua studjaro ene de la medicina fakultato.
La objekto de la studo estas ekzamenaj atestiloj de farmaciaj praktikantoj kaj de studentoj
en universitato, apotekistaj diplomoj, (ekstrakta) doktoriøa disertacio kaj memoriga tabulo kun
la fotoj de la apotekistoj diplomiøitaj en jaro 1903, kaj de iliaj profesoroj. La dokumentoj aperis
inter la jaroj 1893 kaj 1914. Krom la prezentado de la dokumentoj, la aýtoro priskribas,
mallonge, la vivon kaj agadon de iliaj akirantoj, inter kiuj troviøas kelkaj elstaraj reprezentantoj
de la apotekista profesio.
La estimata leganto ricevas dulingvan – hungara kaj rumana – libron, æar la libro deziras
adresiøi al æiuj iamaj kaj pli novaj diplomitoj kaj scivolemuloj pri la temo. Ties kialo estas la
fakto, ke dum la 130 jaroj de la fonda¼o de la Universitato, pro la repetitaj imperioþanøoj en
tiu teritorio, la universitatnivela instruado de la apotekistoj okazis alterne en ambaý lingvoj.
Laý la espero de la aýtoro, tiu æi modesta studo kontribuos al la ekkono de la historio de
la komenco de la supera nivela klerigo de la apotekistoj en Transilvanio kaj de ties partoprenantoj.
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